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پروژه ای در قلب بافت تاریخی شهر

»میرعماد«؛حیات شبانه با طعم فرهنگ

كتابخانه سهراب سپهري در دادسراي
 عمومي و انقالب افتتاح شد

مصاحبه با عباس شافعی، مدیر درآمد شهرداری؛ 

كمک دولتی نیست، عوارض شهرداری 
عادالنه است

احیای یک مکان تاریخی به دست
 خانواده خوش ذوق كاشانی

بازشدن گره چهل ساله شهر
در حوزه شهرهای زیر 500 هزار نفررینگ ترافیکی قطب راوندی- میدان نوش آباد

شهردار کاشان در زمره 
چهره های منتخب سال 

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری عنوان كرد

ارزش 410 میلیارد ریالی پروژه های
 دهه فجرمدیریت شهری كاشان

با هدف توسعه شهری و رفع مشکالت ترافیکی؛

خیابان مجاور آرامگاه فیض كاشانی، 
پیاده راه می شود

در پی لغو یک برنامه فرهنگی در كاشان

جای خالی تدبیر و ُحسن ظن در معرفی كتاب زیدآبادی
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 لیست نهایی كاندیداهای مجلس شورای 

اسالمی دوره یازدهم- حوزه انتخابیه
 كاشان و آران و بیدگل

حوزه  در  یازدهم  مجلس  داوطلبان  نام  ثبت  مهلت  در 
انتخابیه کاشان  75نفر ثبت کرده بودند که 7نفر انصراف 
دادند، 38 نفر عدم احراز یا رد صالحیت و 30 نفر تایید 

صالحیت شدند.
30 داوطلب تایید صالحیت شده شامل 26 مرد و 4 زن 
بر اساس اخبار غیررسمی به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:  
مهدی انصاری، حسینعلی پورمدنی، افسانه جباری، محسن 
چتری بیدگلی، حمیدرضا حاجی عباسی، محسن حسین 
سیدعلی  زاده،  خدادادی  محبوبه  حنطه،  حسین  پور، 
علی  زاده،  رزاق  مهدی  دهقانی،  حمیدرضا  خوارزمی، 
رضازاده، زهرا روحی نوش آبادی، حسن زاهدی بیدگلی، 
سیدجواد ساداتی نژاد، امید سبحانی مفرد، محمدحسین 
سلیمانی تبار، سعید شیخ آرانی، ابوالفضل عباسی دره ای، 
عباس عسلی، رضا غفاری مقدم قمصری، زهرا فخاریان، 
حسین فخره، علی قنبری کاشانی، ابراهیم کشاورز، ماشااهلل 
نبوتی،  کاشانی، محسن  احمد مصطفوی  مشکینی، سید 

محمدرضا نجفی، حسین یزدی جوشقانی.
..................................

10 هزار نفر تحت حمایت كمیته امام كاشان
امام  امداد  کمیته  رئیس  استرکی،  شیخ  امیرحسین 
و  خاص  بیماران  از  نفر   625 گفت:  کاشان  خمینی 
نهاد  این  از خدمات حمایتی  صعب العالج در شهرستان 

بهره مند هستند. 
برای  ریال  میلیارد   6 ماهانه  نیکوکاران  همکاری  با 
شود.  می  پرداخت  مددجویان  درمانی  هزینه های 
چهار  بر  افزون  تاکنون  سال جاری  ابتدای  از  همچنین 
میلیارد و 230 میلیون ریال برای درمان مددجویان در 

شهرستان کاشان پرداخت گردیده است. 
در زمان حاضر ۱0 هزار و 700 نفر در قالب پنج هزار 
و 500 خانوار از حمایت های کمیته امداد در شهرستان 

کاشان بهره مند هستند.
..................................

كمک یک میلیارد ریالی به اقشار آسیب پذیر
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس  محمودزاده،  مسلم 
میلیارد  یک  حمایت  از  آسیب پذیر  اقشار  گفت:  کاشان 
امامزاده ولی بن موسی  ریالی مرکز افق آستان مقدس 

در منطقه راوند کاشان برخوردار شدند. 
اهدای نزدیک به 25 عدد کارت هدیه به اقشار آسیب پذیر 
به ارزش 25 میلیون و توزیع سه مرحله جهیزیه با ارزش 
بیش از 800 میلیون ریال و نزدیک به 400 بسته ارزاق 
حمایتی با ارزش افزون بر 200 میلیون ریال در منطقه 

راوند از جمله اقدام هایی است که صورت گرفت.
..................................

جذب 1700 نفر در بخش های صنعتی و خدماتی
حسن رمضانی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
غیردولتی،  کاریابی های  همکاری  با  امسال  کرد:  بیان 
یک هزار و 700 نفر به واحدهای اقتصادی در بخش های 
بیانگر  که  شدند  جذب  کشاورزی  و  خدمات  صنعت، 
افزایش 30 درصدی به نسبت مشابه سال گذشته است. 
بیکاری  بیمه  متقاضیان  ورودی  که  است  حالی  در  این 
کاهش ۱7 درصدی داشته که نشان می هد در مجموع 
شهرستان  کار  بازار  بر  مناسبت تری  و  بهینه  شرایط 

کاشان در ۱0 ماه گذشته از سال جاری شاهد هستیم.
..................................

توقیف خودرو با 97 میلیون ریال خالفی
از  کاشان،  انتظامی  فرماندهی  سرپرست  قربانی،  علی 
 ۹7 از  بیش  با  ماکسیما  سواری   دستگاه  یک  توقیف 
پلیس  ماموران  گفت:  و  داد  خبر  خالفی  ریال  میلیون 
راهور در راستای اجرای طرح انضباط اجتماعی، هنگام 
علت  به  را  خودرو  این  شهر،  سطح  خودروهای  کنترل 

حرکت با سرعت غیرمجاز متوقف کردند.
..................................

آغاز ساخت یک مجتمع آموزشی در نوش آباد
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  اعتدادی،  محمد 
مجتمع  یک  ساخت  عملیات  آغاز  آیین  در  اصفهان 
آموزشی در نوش آباد گفت: با بهره برداری از این مجتمع 
آموزشی دیگر شاهد کسری فضای آموزشی در این شهر 
نخواهیم بود که این نوید بسیار خوبی برای مردم است. 
ابتدایی،  آموزشگاه  سه  شامل  کالسه   20 مجتمع  این 
متوسطه اول و متوسطه دوم در شهرک حسن آباد شهر 
نوش آباد با تخصیص 200 میلیارد ریال ساخته می شود.

..................................
بهره برداری 60 طرح در دهه فجر

 60 گفت:  بیدگل  و  آران   فرماندار  بایبوردی،  اسماعیل 
با اعتبار ۱200 میلیارد ریال و مشارکت دولت و  طرح 
بخش خصوصی، دهه فجر امسال در بخش های مختلف 
بهره برداری  به  درمانی  و  آموزشی  خدماتی،  عمرانی، 

می رسد.
..................................

دستگیری 15 فروشنده مواد مخدر
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست  قربانی،  علی 
گفت: با اجرای طرح عملیاتی ظفر، ۱5 نفر از فروشندگان 

مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند. 
اوباش  و  اراذل  از  نفر  این طرح سه  اجرای  با  همچنین 
شاخص، چهار نفر دزد، ۱4 نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و 
چهار نفر به اتهام محکومیت قضایی شناسایی و در یک 
عملیات ضربتی داخل مخفیگاه شان دستگیر شدند و یک 
نفر با یک کیلو و 300 گرم مواد مخدر صنعتی در کاشان 

دستگیری و شناسایی گردید.

کاشان در نیم نگاه

 ارتباط مخاطبان با هفته نامه
مـردم سیـلک

تلفن :55456384 

شکسته شدن ابهت پوشالی آمریکا
محمدرضا اسالمی تبار، امام جمعه موقت کاشان با اشاره 
موشک باران  با  آمریکا  پوشالی  ابهت  شکستن  درهم  به 
پایگاه های آنها از سوی سپاه پاسداران بیان کرد: آمریکا 
در پی به حاشیه راندن این رخدادهای مهم بود، از این 
رو موضوع هواپیمای مسافربری اواکراینی را با همکاری 

دشمنان داخلی کلید زد.
..................................

جشنواره كتاب كودک و نوجوان در كاشان 
برگزار می شود

از ۱۱  نوجوان کاشان  و  دومین جشنواره کتاب کودک 
اعالم  بنابر  می شود.  برگزار  سال جاری  اسفند   ۱4 تا 
دبیرخانه این جشنواره، کتاب های داستانی انتشار یافته 
پس از سال ۱3۹0 می توانند در این رقابت شرکت کنند 
و جشنواره محدودیتی از نظر تعداد عناوین ارسالی برای 

مولفان، نویسندگان و تصویرگران قایل نشده است. 
به  را  خود  اثر  هر  از  نسخه  سه  می توانند  عالقه مندان 
دبیرخانه جشنواره مستقر در کاشان، خیابان مالحبیب اله 
شریف، گذر فرهنگ و هنر آب انبار خان، مجموعه خانه 

نقلی ارسال کنند.
..................................

اختصاص 3 میلیارد ریال تسهیالت 
به مشاغل خانگی

مسعود خاندایی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری 
از تخصیص ویژه اعتبار تسهیالت قرض الحسنه مشاغل 
ریال  میلیارد  سه  مبلغ  به   ۱3۹8 سال  سهمیه  خانگی 
مشاغل  مستقل  طرح های  برای  مازاد  سهیمه  عنوان  با 

خانگی در این شهرستان خبر داد.
..................................

كشف 600 كیلوگرم چوب قاچاق 
در آران و بیدگل

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رییس  شفیعی،  رضا 
از توقیف یک دستگاه وانت حامل 600  آران  و بیدگل 

کیلوگرم چوب تاغ قاچاق در این شهرستان خبر داد.
..................................

والیبالیست های كاشانی در مقابل اصفهانی 
ها به پیروزی رسیدند

در  دی   30 دوشنبه  کاشان  اسانس  باریج  والیبال  تیم 
چارچوب رقابت های لیگ برتر بانوان کشور میزبان تیم 
ذوب آهن اصفهان بود که در پایان توانست حریف نامدار 

خود را در سه ست متوالی شکست دهد.
..................................

گام بعدی طرح تحول سالمت، 
پیشگیری و درمان است

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی،  سعید 
در بازدید از طرح »هر خانه، یک پایگاه سالمت« کاشان 
تقدم  سالمت،  تحول  طرح  اجرای  بعدی  گام  گفت: 
بستری  بر  سرپایی  درمان  تقدم  و  درمان  بر  پیشگیری 
یک  خانه،  »هر  آزمایشی  طرح  است؛  گفتنی  است. 
دارد، در  ادامه  اسفند سال جاری  تا  پایگاه سالمت« که 
2 مرکز خدمات جامع سالمت مهرپرور و شهید ساکنی 
با جمعیت زیر پوشش نزدیک به 34 هزار نفر در حال 

اجراست.
..................................

افزایش میزان بارش ها در كاشان
 63.3 گفت:  هواشناسی  اداره  رییس  ارغوانی،  عباس 
داشته  کنون  تا  ابتدای سال جاری  از  بارندگی  میلی متر 
به  و  درصد   60 نزدیک  گذشته  سال  به  نسبت  که  ایم 

نسبت بلند مدت 47 درصد افزایش نشان می دهد.
..................................

مرمت 25 رشته قنات در شهرستان
جهاد  اداره  زیربنایی  امور  مسوول  محلوجی ،  علی 
این شهرستان  قنات های  از  رشته   25 گفت:  کشاورزی 
در  ریال  میلیون   ۱70 و  میلیارد  هشت  تخصیص  با 

سال جاری مرمت و بازسازی شده است.
..................................

پیروزی والیبال آران و بیدگل در مقابل تهران
زمینی  نیروی  و  آران وبیدگل  گل نقش  فرش  تیم های 
یک  دسته  لیگ   پانزدهم  هفته  چارچوب  در  تهران 
والیبال باشگاه های کشور عصر جمعه در ورزشگاه شهید 
اسماعیلیان با یکدیگر دیدار کردند که در پایان میزبان 

با نتیجه 3 بر ۱ توانست نیروی زمینی را شکست دهد.
..................................

رونمایی 228 طرح در كاشان بمناسبت دهه فجر
طرح   228 گفت:  کاشان  فرماندار  مرتضایی،  اکبر  علی 
عمرانی، اقتصادی، خدماتی، زیربنایی، ورزشی، آموزشی 
و  هزار  به سه  نزدیک  با سرمایه گذاری  امور حمایتی  و 
440 میلیارد ریالی دولت و بخش خصوصی همزمان با 
دهه فجر امسال با حضور مسووالن استانی و شهرستانی 

رونمایی می شود.
..................................

همکاری دانشگاه كاشان با صنایع در
 43 طرح پژوهشی

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  زاده،  منعم  مجید 
 20 سرمایه گذاری  با  پژوهشی  طرح   43 گفت:  کاشان 
صنایع،  با  سال جاری  در  ریال  میلیون   628 و  میلیارد 
شرکت ها و سازمان های تحقیقاتی به امضا رسیده است.

..................................
هزینه 180 میلیارد ریالی بهسازی

 و توسعه شبکه برق
علیرضا عرب بیگی، رئیس اداره برق گفت: ۱80 میلیارد 
ساخت  و  توسعه  تعمیرات،  بهینه سازی،  برای  ریال 
شبکه های برق این شهرستان در سال جاری هزینه شده 
افزایش 22 کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق،  است که 
و  تعویض  متوسط،  فشار  شبکه  کیلومتر   ۱2 گسترش 
اقدامات  جمله  از  خراب  کنتور   480 و  هزار   2 اصالح 

صورت گرفته بوده است.

کاشان در نیم نگاه

به گزارش هفته نامه مردم سیلک، مراسم افتتاحیه کتابخانه سهراب سپهري-شاعر نام 
آشناي کاشان- روز شنبه ۱۹ بهمن در طبقه اول دادسرای عمومی و انقالب با حضور 

جمعی از مسئولین و اهالي فرهنگ و ادب برگزار شد.

در ابتدا علي اکبر مرتضایي-فرماندار کاشان- که یکی از میهمانان برنامه رونمایی از 
کتابخانه بود ضمن اشاره به حرکت و ابداع خوبی که اتفاق افتاده است گفت: وجود 
کتب ارزشمند نتیجه سال ها تالش و تجربه خالق این آثار است. وجود این فضا می 

تواند دقایقي از تنش و اضطرابي که همراه مراجعه کنندگان است بکاهد.
از  با خواندن شعري  انقالب کاشان-  اله دهقاني -دادستان عمومي و  همچنین روح 
سهراب سپهري سخنان خود را آغاز کرد و گفت: حوزه ها و رشته هاي مختلف علمی 
به هم پیوسته اند. اگر یک نفر فقط حقوقدان باشد از دیگر موضوعات دور می ماند. 

زماني موفق خواهیم بود که این پیوستگي علوم با هم باشند.
به  روزي  امروز  کرد:  بیان  کاشان-  دادگستري  -رئیس  افضلي  سیروس  ادامه  در 
کارکنان  مجموعه  زحمت  کار،  این  بود.  خواهد  کاشان  قضایي  تاریخ  در  یادماندني 
دادگستري است. از آنجایی که تمام مشکالت بشریت از جهل ناشي مي شود، ترویج 
افراد و شهروندان گردد و در  باال رفتن آگاهي  تواند موجب  فرهنگ کتابخواني می 
کاهش جرایم مؤثر باشد. در جامعۀ بزهکاري، غالب افرادي که مرتکب جرم مي شوند 
تواند  مي  فیلم  مانند  کتاب  برخوردار هستند. خواندن  آگاهي کمي  و  علم  از سطح 
نگاه افراد را به اطراف خود تغییر دهد. در کنار اینها حتی هنرمندان شهر مي توانند 
موضوعاتی مانند طالق و اعتیاد و ربا را در قالب طنز و بسیار معنادار با گویش و لهجه 

و فرهنگ شهر به نمایش بگذارند چرا که تأثیر بسزایي در مردم دارد.
در  دادگستري گفت: حدود 2 هزار جلد کتاب  کارمندان  از  مرتضي طاهري  سپس 
زمینه حقوق، ادبیات، روانشناسی، هنر، تاریخ و... در کتابخانه وجود دارد که مقداري 

از آنها را یکي از خیرین به مبلغ 7/5 میلیون تومان تقّبل کرده است. یکی از دالیل 
انتخاب عنوان کتابخانه به اسم »سهراب سپهري« نیز این است که در آستانه چهلمین 

سال فوت این شاعر کاشاني هستیم.
آزاد  دانشگاه  ادبیات  گروه  علمي  هیأت  -عضو  زاده  مدرس  عبدالرضا  وی،  از  پس 
اسالمي- خاطرنشان کرد: سهراب سپهري از شخصیت هاي نامدار و تأثیرگذار است 
که در گمنامي زیست و درگذشت، اما االن صاحب نام و آوازه می باشد و اگرچه قبال 
از گذشته مورد توجه قرار گرفته  مورد بي مهري هایی واقع شده ولی اکنون بیش 
است. وجود کتابخانه نیز کار پسندیده اي است. اگر جامعه، بیشتر به سمت فرهنگ 
و هنر پیش برود، بسیاري از آسیب هاي اجتماعي اتفاق نخواهد افتاد و راهرو هاي 

دادسرا هم خلوت خواهند شد.

کتابخانه سهراب سپهري در دادسراي عمومي و انقالب افتتاح شد

دو مهد و پیش دبستانی و یک مرکز خدمات مشاوره 
و روان شناسی در کاشان با حضور معاون برنامه ریزی 
و توسعه فرمانداری و رییس اداره بهزیستی و همچنین 

مسؤالن اداره کل بهزیستی استان، افتتاح شد.
مهد و پیش دبستانی »مامان جون« با ظرفیت پذیرش 
فعلی 82 کودک 6 ماه  تا 6 سال، در 6 رده سنی زیر 7 
سال و مهد و پیش دبستانی »کوچولوهای شگفت انگیز« 
ظرفیت  با  و  طبقه   3 در  ریالی،  میلیارد   5 سرمایه  با 
پذیرش فعلی ۹8 کودک در رده سنی 2 تا 6 سال و در 
8 کالس رسما آغاز به کار کردند تا با پیوستن این دو 
مرکز، تعداد مهدکودک های تحت نظر اداره بهزیستی 

شهرستان کاشان به عدد 3۱ برسد.
نیز  فروغ«  روانشناسی  و  مشاوره  خدمات  »مرکز 
و  حل  و  بررسی  محوریت  با  که  بود  دیگری  مجموعه 
فصل اختالالت و نارسایی های شخصیتی و روانشناختی 
حوزه کودک در خانه و مدرسه و همچنین مشاوره های 
و  شخصیتی  تعارضات  حل  برای  تخصصی  و  علمی 

ارتباطی پیش از ازدواج رسمأ مورد افتتاح قرار گرفت.
اداره کل  پیشگیری  سمیه کریمی »سرپرست معاونت 

بهزیستی استان اصفهان« در حاشیه افتتاح این مراکز 
اشاره کرد: ظاهرأ در کاشان هم اکنون 3 دفتر مشاوره، 
اختصاصی  مشاوره  مرکز   8 و  عمومی  مشاوره  مرکز   6
آمار  که  هست  هایی  شهرستان  جزو  و  هستند  فعال 
اینگونه مراکز در آن به نسبت جمعیت و آسیب، آمار 

خوبی است.
کریمی با اشاره به این که شاخص جمعیتی و آسیبی 
ما برای تعداد مراکز مشاوره، 25 هزار نفر است تصریح 
کرد: در حال حاضر در خود استان این حد شاخص به 

۱۹ هزار نفر رسیده، یعنی به ازای هر ۱۹ هزار نفر باید 
یک مرکز مشاوره وجود داشته باشد.

به گفته  سرپرست معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان، تفاوت میان »مراکز مشاوره« و »دفاتر 
نیروهای  و  کارشناسان  استاندارد  تعداد  در  مشاوره« 
مراکز  در  که  معنی  بدین  است،  دو مجموعه  این  فنی 
یا  خانواده  یا  ازدواج  موضوع  نوع  به  بسته  مشاوره 
تحصیلی و تربیتی، تیم مثأل تخصصین »قبل، حین و 
از طالق« در  یا »قبل، حین و پس  ازدواج« و  از  پس 
مشاوره،  دفاتر  در  اما  باشند  مراجعان  پاسخگوی  آنجا 
تنها یک فرد که مسلط به ارائه خدمات روانشناسی و 
روانشناختی است و خود آن فرد نیز مسؤلیت فنی دفتر 
را بر عهده دارد و از تخصص باالیی هم باید برخوردار 

باشد، نیازهای مردم را پاسخ می دهد.
با افتتاح این دو مرکز، تعداد مهدکودک های زیر نظر 
بهزیستی شهرستان کاشان با ظرفیت ۱700 کودک و 
۹0 مربی و کارورز به عدد 3۱ رسید که 7 مرکز از این 
فعالیت  به  کاشان  در شهر  مابقی  و  روستاها  در  تعداد 

مشغول اند.

افتتاح مهدکودک و مرکز مشاوره زیر نظر اداره بهزیستی

و  تکنولوژی  یورش  با  قرائتی/  مسعود 
تغییر شکل شهرها، بازار سنتی می رفت 
از سوی  بدهد.  از دست  را  رونق خود  تا 
اطراف  در  خیابان  چند  احداث  با  دیگر، 
به  پیشگویی  و  بینی  پیش  این  بازار، 
واقعیت می پیوست که: بازار سنتی دیگر 

به پستوی خیابان مبدل گردد. 
همچون  بزرگتری  شهرهای  تجربه 
دیگر  شهر  چند  و  زنجان  قم،  اصفهان، 
بخشید.  می  قوت  پیش بینی  این  به 
مولفه های دیگری نیز همچون زوال فرش 
به  و  ماشینی  فرش  فرمان  به  دستباف 
دنبال آن از بین رفتن دهها شغل متصل 

به آن و کوچ مشاغل دیگری همچون پوشاک، لوازم 
خانگی و فروش انواع خوراکی ها به همان خیابان های 
اطراف بازار به امید دسترسی آسان به حمل و نقل و 
نتیجتاً مشتری بیشتر، شتابی دوچندان به اضمحالل 

بازار سنتی می داد.

 پوست اندازی بازار به دست صاحبان فکر نو
البته  و  سلیقه  و  فکر  صاحب  مردانی  همیشه  اما   
شجاع هستند که نه تنها تسلیم این فروپاشی کسب 
به  را  تغییرات  و  تهدیدها  بلکه  نمی شوند  کارها   و 

فرصت تبدیل می کنند.
بافت  تعلق  و  اذعان داشت که میراث فرهنگی  باید 
و معماری منحصر به فرد بازار کاشان به این میراث 
انگشتری  در  ارزشمند  نگینی  مانند  را  آن  گرانبها، 

شهر درمیان گرفته است. 
اما همانگونه که ذکر شد تنها مردان و زنانی صاحب 
سلیقه با داشتن شجاعتی سترگ الزم بود تا پوست 

اندازی بازار سنتی شهر را رقم بزنند. 
اثر تاریخی  به گونه ای که هم شکل و شمایل این 
دوران زندیه و قاجاریه حفظ گردد و هم نسل فعلی 
و نسل های آینده آنان بتوانند کسب و کارهای جدید 
خود را در آن رونق بخشند. یکی از این افراد خوش 
فکر و شجاع که توانسته است به این امر خطیر فائق 

آید حاج محمد تفرشی و خانواده اوست. 
وی در جوانی به شغل شانه سازی و قیچی قالی 
بافی و سپس به فروش پشم و تار و پود فرش 
دستباف و تا حدودی هم به تولید آن اشتغال 
رفتن  بین  از  و  دستباف  فرش  افول  با  داشت، 
او  نشد.  ناامید  و  تسلیم  آن  به  وابسته  مشاغل 
در ابتدا مغازه خود را به فروش ظروف و ساخته 
های سفالین همدان، اللجین و شهرهای دیگر 
و  بازار  باستانی  بافت  از  تأسی  با  و  داد  زینت 
پیدا شدن سر و کله توریست، اولین جرقه های 
ذهنش  در  کاشان  سفالگری  و  سفال  پیشینه 

درخشیدن گرفت.

احیای  و  باستانی  مکان  احیای  هنر  سرای 
سفالگری

حاج محمد تفرشی اکنون با کمک پسرش مهدی و 
دامادش، رنگرز خانه ای را در کوچه سید حسین که 
سالیان درازی بنا به همان دالیلی که ذکر شد بسته 
بود و می رفت تا سقف آن بر سر دیگ های رنگرزی  
فرو ریزد، از صاحبان قبلی خریداری و به مرمت آن 
دوران  به  متعلق  بنا  این  از  قسمتی  گماشت.  همت 
زندیه و قسمتهای دیگر به دوران قاجاریه تعلق دارد. 
محکم  به  بنا،  اولیه  شمایل  و  او ضمن حفظ شکل 
سازی، آجر کاری کف و دیوارها و سفید کاری سقف 
های گنبدی شکل پرداخته، حوضچه آبی در وسط و 
غرفه های اطراف آن را به عرضه انواع ظروف سفال، 
اختصاص داده  و دیگر وسایل سنتی  مس، عرقیات 
است. او حتی چاه دودلوه در این محل را دور چینی 
نموده  روشن  نوری  المانهای  با  را  زیادی  تا عمق  و 

است.
ناقص  استوانه  شکل  به  تکه،  یک  سنگی  وسط  در 
دیده میشود  که با دست تراشیده شده. احتماال دو 
مرد نیرومند آن را بر روی  پوسته گیاهان خشکی 
رنگهای  با  تا  اند  غلتانده  می  گردو  و  انار  همچون 

گیاهی پشم و نخ قالی را بدست بیاورند.

حیاتی  به  مشرف  مکان  این  راست  سمت 
است که در قدیم کالف های رنگرزی شده 
محمد  میشده.حاج  خشک  آفتاب  نور  زیر 
می گوید قصد دارد از این حیاط برای لعاب 

دادن ظروف سفالین استفاده کند. 
آماده  سفالگری  چرخ  ها  غرفه  از  یکی  در 
کار است یک استاد در پشت این چرخ به 
می  او  است  مشغول  سفالین  اشیای  خلق 
اساس  بر  توانند  می  بازدیدکنندگان  گوید 
میل و سلیقه خودشان و با دست خود یک 
اثر سفالین را روی چرخ دوار بسازند و به 
یادگار با خود ببرند. نقاشی بر روی کوزه ها 
و دیگر اشیا و ظروف در قسمت دیگر این 
مکان زیبا به چشم می خورد. راه پله هایی ما را به 
زیر زمین هدایت می کند. حاج محمد قصد دارد در 
این زیرزمین کوره پخت ظروف سفالین را پی ریزی 

کند. 
چشم  به  عرقیات  و  گالب  غرفه  راست  سمت  در 
می خورد و در وسط، قل قل سماور و بخار متصاعد 
از آن ما را به نوشیدن چای دعوت می کند. پس از 
صرف چای به راهروی قدم می گذاریم که به غرفه 

غذاخوری ختم می شود. 
بوی مطبوع غذاهای سنتی اشتها را تحریک میکند. 
و وقت  نزدیک ظهر است  تازه متوجه می شویم که 

نهار. 

حتمًا شما هم از این مکان دیدن كنید
این مکان یا حاال دیگر  بهتر بگوییم: سرای هنر، در 
بازار بزرگ،کوچه سید حسین، نرسیده به آب انباری 
به همین نام، تنها برای  توریست ها  جذاب و دیدنی 
فروشگاهی  همشهریان،  عموم  برای  بلکه  نیست. 
باستانی با حال و هوایی آرام بخش و منظره ای چشم 
نواز است که می توانید دقایقی را به دور از هیاهوی 
زندگی ماشینی امروز و صدای  گوش خراش ماشین 
ها بگذار بگذرانید. چای بنوشید، صبحانه ناهار یا شام 
میل نمایید، و مطمئن باشید که خرید نیز خواهید 

نمود.
خرید اشیای زیبا، بدیع ماندنی و خاطره انگیز، 
که هر لحظه با اولین نگاه به آن، تجربه یک روز 
با  اشیایی  یاد خواهید آورد.  به  را  انگیز  خاطره 
استفاده  قابل  خانه  در  هم  که  مناسب  قیمتی 
است و هم می توانید به اقوام، دوستان و آشنایان 
به رسم سوغات  از همه مهمتر  و  بدهید  هدیه 
کاشان آن را برای اقوام و آشنایان تان به یادگار 

ببرید.

وخالصه کالم اینکه:
به سرای هنر بیایید که هم فال است و هم تماشا

احیای یک مکان تاریخی به دست خانواده خوش ذوق کاشانی



پنج شنبه / 24 بهمن  1398سال چهارم/ شماره 51 www.payk-sialk.ir mardomesialk@gmail.comاجتماعی - اقتصادی 3
علی جاویدپناه/ قرار بود پنجشنبه 26 دیماه، احمد زیدآبادی 
-نویسنده و روزنامه نگار - در فروشگاه ساربوک کاشان حضور 
یابد و کتاب او با عنوان »گرگ و میش هوای خرداد ماه« 

رونمایی شود. 
سه هفته به اینکه برنامه برگزار شود اطالعیه اش در فضای 
مجازی منتشر شده بود. اما این برنامه در روز چهارشنبه 25 
دیماه، و یک روز قبل از موعد مقرر، با مخالفت مسئوالن ذیربط 
مواجه گردید. گفته شده: »نداشتن مجوز، مشکل دار بودن 
نویسنده، احتمال بر هم خوردن مراسم توسط عده ای خاص 
و عدم تضمین امنیت میهمانان« دلیل مخالفت اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی بوده است. از سوی دیگر، تالش های کارکنان 
ساربوک برای برپا کردن جلسه، بی نتیجه بوده و توضیحاتشان 
به مقامات شهر در مورد اینکه »آثار نویسنده دارای مجوز است 
و این قبیل برنامه ها و دعوت از نویسندگان، یک امر عادی و 
متداول می باشد و قبال نیز بارها انجام شده«، بی فایده بوده 

است.
ابتدا خوب است اشاره شود، برنامه مذکور )برخالف برنامه های 
قبلی( چون ظاهرا از طریق مرجع صالحیتدار، ناکام مانده 
دارای ُحسن است و جای شکرش باقیست! اما در ادامه، ذکر 

چند نکته قابل توجه است:
۱. بدیهی است مسئوالن مربوطه در این زمینه راه عافیت 
طلبی را در پیش گرفته اند و از بین همه ضرب المثل ها، مثاِل 
»سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند« را سرلوحه کار 
خود قرار دادند. لغو یک برنامه، راحت ترین کاری است که می 

توان انجام داد ولی راه حل مناسبی نیست. 
در  اتفاقاتی  آمدن  به وجود  و  قبلی  دادن های  شاید مجوز 

گذشته )مانند: خانه تاریخی نگین، حضور فاطمه معتمد آریا 
در سینمای کاشان، کنسرت جهان بخش و تئاتر عتیقه های 
کاشونی( و احیانا بازخواست شدن برخی مدیران ادارات، هول 
و هراسی به دل مسئولین جدید انداخته و آنها را بر آن داشته 
است که از گذشتۀ دیگران عبرت بگیرند تا اینکه خودشان 
عبرِت دیگران نشوند! اما باید گفت برنامه حضور زیدآبادی 
که آقایان را حساس نموده کامال با موارد قبلی فرق می کرد. 
نگرانی درباره یک مراسم »رونمایی از کتاب« آن هم در یک 
»کتابفروشی شناخته شده شهر« موجب تعجب است. ذهنیت 
برخی افراد و اعتقاد به تئوری توطئه، راهی نیست که مورد 
قبول عقالء باشد و بتوان شهر را درست اداره کرد. با همین 
فرمان و شیوه فعلی، همه از درگاه)!( رانده خواهند شد و دیگر 
کسی برایمان باقی نخواهد ماند. جا دارد پرسیده شود آیا این 

بود روِش جذب حّداکثری و دفع حّداقلی؟!
2. اگر سابقه زندان رفتن نویسنده، دلیلی بر لغو برنامه بوده، 
باید یادآوری کرد که او دوران محکومیتش سپری شده و مورد 
عفو نیز قرار گرفته است. نگوئید تا آخر عمر باید تقاص و عقوبت 

پس بدهد که حرفی خالف اخالق و انسانیت خواهد بود.
3. بعالوه، کتاب های نویسنده مجوز دارند و در حال حاضر 
چاپ می شوند. جالب تر اینکه قبال او در شهرهای دیگر حضور 
پیدا کرده و مشکلی هم بوجود نیامده است. آیا کاشان یک 

ایالت جدا از کل کشور است؟! اگر زمانی شهر ما برای حفاظت 
از خود بوسیله قلعه و برج و بارو محصور بوده است اما امروز 
دیگر در اطراف شهر، ِحصن و حصاری وجود ندارد که مانع 
حضور افراد شود. آن هم شهری مثل کاشان که در تاریخ و 

فرهنگ و هنر نیازی به معرفی و توضیح ندارد.
4. وقتی موضوع امنیت و آزادی بیان از تریبون های مختلف 
توسط مسئوالن بلند پایه، در همه جا فریاد زده می شود، آیا 
لغو یک برنامۀ رونمایی از کتاب، خالف آن گفته ها نیست؟ 
هنر این است موقعی که یک نفر به جایی دعوت می شود 
بتوان آزادی بیان و امنیت میهمانان را تأمین کرد. وگرنه پاک 
کردن صورت مسأله که هنر نیست و جز اینکه اسم کاشان را 
بی جهت سر زبان ها می اندازد، دردی را دوا نمی کند. آیا 
مسئوالن شهر، در پی این هستند که خود را مضحکه عام و 

خاص کنند؟!
5. بهتر و شایسته تر بود مدیر ساربوک نیز پیش بینی الزم را 
می کرد و در این مورد مسئوالن اداره ارشاد و حتی فرمانداری 
را زودتر در جریان می گذاشت و نقش آنها را نادیده نمی گرفت 

تا با موضع گیری آنان مواجه نمی شد.
برگزاری  امکان  به هر دلیلی  اگر دفعه قبل،  به هرحال،   .6
مراسم فراهم نگشت؛ پیشنهاد می شود مجموعه ساربوک و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری یکدیگر و توضیح 
چهارچوب جلسه، به رفع نگرانی ها بپردازند و دوباره احمد 
زیدآبادی را به کاشان دعوت کنند. به هرحال افراد بافهم، ادب 
دوست و اهل منطق در بین مسئوالن پیدا می شوند که برای 
حل این مسأله همت گمارند. امید است با این کار، ِمهر و 

دوستی جای کدورت های قبلی را بگیرد.

در پی لغو یک برنامه فرهنگی در كاشان
جای خالی تدبیر و ُحسن ظن در معرفی کتاب زیدآبادی بازارچه خیریه به نفع كودكان سرطانی

از پنجشنبه شب ۱5/۱۱/۹8 به مدت سه شب بازارچه ای 
ساالد  سوپ،  آش،  سنتی،  و  فودی  فست  غذاهای  از 
کتاب  محل  در  جات  دسر  انواع  با  همراه  ماکارونی  و 

اردیبهشت برگزار گردید. 
نیکوکاری  کانون  همت  به  نیکوکارانه  و  شاد  اقدام  این 
دانشجویی آوای مهر کاشان ترتیب یافته بود و عایدات آن 

صرف کمک به کودکان سرطانی می گردد. 
موسسه کتاب اردیبهشت واقع در خ یاسر ، موسسه را 
در این امر انسان دوستان یاری می نماید. به گونه ای که 
بود.  بازارچه  اجرای  محل  و  میزبان  اردیبهشت  کتاب 
گفتنیست کانون نیکوکاری دانشجویی آوای مهر کاشان 
از دانشجویان، استادان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان تشکیل گردیده و با توجه به رابطه مستقیم این 
نهاد در امر درمان، توانسته کمک های شایانی را در زمینه 
انجام  به  کودکان  مبتالیان سرطانی خصوصاً  به  کمک 

رساند.
..................................

نمایش مادرانه در تاالر فرهنگ

تئاتر مادرانه از ۱8 الی 22 بهمن به مدت 5 روز و در دو 
سانس در تاالر فرهنگ به روی صحنه می رود. سانس 
اول ساعت ۱6 و 30 دقیقه و سانس دوم ساعت ۱۹ می 
باشد. روایت این تئاتر مربوط به شهدای غواص در عملیات 
را  مادری   احساسات  نهایت  در  و  میباشد   4 کربالی 
بازنمایی می کند که فرزند خود را در جمع شهدای غواص 
یافته و پس از 30 سال اکنون به شهر و موطن خود باز 

می گردد. 
روایت فوق یک بار دیگر یعنی دو سال قبل نیز اجرا داشته 
و اکنون با اندکی دخل و تصرف به کارگردانی شفیع پور در 
تاالر فرهنگ ابتدای خیابان نطنز به روی صحنه می رود.

..................................

تولد یک كتاب فروشی به سبک امروز 

چند ماهی است که در شهر شاهد تولد یک کتاب فروشی 
به سبک امروزین بوده ایم. کتاب اردیبهشت در خیابانی 
که دو خیابان بزرگ تر یعنی شاهد و زیارتی را هم متصل 
می کند )خیابان یاسر( افتتاح گردیده است. این مکان هم 
از بعد فیزیکی و هم محتوایی چیزی فراتر از یک مغازه 

کتابفروشی به شکل سنتی می باشد. 
شما می توانید فعالً آن را خواهرخوانده ساربوک در ذهن 
مجسم کنید. اما حتماً وقتی از آن دیدار کردید، متوجه 
کتاب های  تازه ترین  یافتن  از  غیر  به  که  شد  خواهید 
نویسندگان وطنی و ترجمه شده جهانی، در این مرکز 
فرهنگی برنامه هایی نظیر: نشست های نقد کتاب، گفت 
و گو، رونمایی از کتاب، سخنرانی و دیدار با مولفین و 
نویسندگان، نمایش نامه خوانی و دهها اقدام فرهنگی دیگر 
برگزار می گردد. شعبه اول چنین گنجینه ارزشمندی در 
رشت و شعبه دوم آن در اصفهان و در خیابانی به همین 
نام وجود دارد و کاشان شعبه سوم آن را افتتاح کرده است.

برند کتاب اردیبهشت متعلق به سروش صحت است و 
خانم دکتر هاشم زاده به اتفاق همسرش مهران صفایی 

سرمایه گذاران این مجموعه هستند.
سروش صحت بازیگر، کارگردان، نویسنده و فعال فرهنگی 
می باشد که اخیرا کتاب باز او در تلویزیون مورد توجه 

عالقمندان قرار گرفته است.
معموالً چنین مراکز ثقلی  از کتاب، تنها در مراکز استان ها 
یافت می شود و این از ویژگی های شهرستان کاشان است 

که با همه استان ها برابری می کند. 
پس آن را قدر بدانیم و حتماً دست بچه ها و خانواده را 
گرفته از کتاب اردیبهشت دیدن کنیم. مطمئن باشید که  
دقایق مفرح و ارزشمندی را از این گشت و گذار تجربه 
خواهید کرد و کتابهای دلخواهتان را به عنوان ره توشه این 

تفرج به خانه خواهید آورد.
چه نکوتر آنکه با نزدیک شدن نوروز هدیه و عیدی امسال 
را از میان همین کتاب ها انتخاب کنیم و به عزیزانمان 

تقدیم بداریم.  )ایدون باد(

فرهنگی

یک  عصر  در  شهرداری  درآمد  مدیر  با  ما  گفتگوی  قرار 
روز سرد زمستانی  در ساختمان قدیمی شهرداری تنظیم 
با کسی که خود  ابتدا فکر می کردیم گفتگو  شده بود در 
سال هاست دستی در رسانه و روزنامه نگاری دارد و در این 
رشته صاحب نظر و سبک است، کاری سخت باشد. ولی 
علیرغم سختی و خشکی موضوع درآمد پاسخ های روان و 
منطقی عباس شافعی و دسته بندی موضوعات تصور اولیه 
ما را به کلی تغییر داد. آنچه در پی می آید حاصل نشست 

چند ساعته ما با اوست.

*برای ورود به گفتگو  بفرمایید درآمدهای شهرداری 
از چه راه هایی تأمین می شود؟ 

شهرداری ها از ساختار تقریبا مشابه درآمدی برخوردارند که 
مبتنی بر عوارض و خدمات بوده و مهم ترین شباهت آن عدم 
وابستگی به بودجه عمومی دولت است.مهمترین شباهت 
همه شهرداری ها عدم وابستگی آنها به بودجه عمومی دولت 
یا به عبارت صریح تر عدم حمایت و کمک دولت است که 
یاد می  از آن به عنوان خودکفایی شهرداری ها  دولتی ها 

کنند.

شهرداری ها  كه  باورند  این  بر  شهروندان  عموم   *
دولتی هستند و بودجه آنها را دولت تامین می كند با 

این توضیح شهرداری ها دولتی نیستند؟
دولت تنها با انشای واژه خودکفایی و حذف شهرداری ها از 
ردیف بودجه ساالنه کشور از سال ۱362 همه مسئولیت را 
برعهده شهرداری ها گذاشته و در تمام این  37 سال گذشته 
به  اکنون  که  که الیحه خودکفایی شهرداری ها  بوده  قرار 
الیحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور 
تغییر نام داده به مجلس ارسال شود که خوشبختانه امسال 
مجلس  تصویب  به  گذشته  ماه  و  شد  ارسال  الیحه  این 
درآمد  وضعیت  آن  نهایی شدن  با  می رود  امید  که  رسید 
شهرداری ها شفاف و پایدار شود و تأثیر مثبتی در  منابع 
بر  و  الیحه  این  برمبنای  باشد.  داشته  شهرداری ها  درآمد 
اساس وضعیت موجود تمام هزینه های اداره شهر از محل 
عوارض و بهای خدمات پرداختی شهروندان تامین می شود.

*این كه گفته می شود هزینه نگهداشت شهر كاشان 
گران است یعنی چه؟

از شهرهای هم  با بسیاری  شهر کاشان یک تفاوت عمده 
به  گستردگی حوزه خدماتی شهر  آن  و  دارد  سطح خود 
جهت توسعه افقی شهر در چند دهه گذشته است که این 
موضوع هزینه خدمات شهرداری را خیلی افزایش داده است 
و به نوعی هزینه نگهداشت شهر کاشان را باال برده است؛ از 
طرفی ساختار نیروی انسانی شهرداری متورم و غیر همگون 
نیازهای شهرداری و شهر است که جای  و  ماموریت ها  با 

بحث آن در اینجا نیست.

* دوره فعلی شهرداری كاشان)دوره شورای پنجم( از 
جهت درآمدی با دوره قبل و حتی دوره های قبل تر از 

آن چه تفاوتی دارد؟
اگر منظورتان مقایسه یک دوره با دوره قبل است به نظر 
من حداقل در شهرداری این مقایسه؛ نمی تواند مقایسه ای 
درست، کامل و منطقی  باشد، چرا که در هر دوره شرایط و 
فاکتورهایی وجود دارد که نمی توان آن را با دوره های قبل 
و بعد از آن تطبیق داد. در مطالعه و مقایسه تطبیقی باید 
شرایط و شاخص های هر دو دوره قابل مقایسه و تطبیق 
باشند. به طور کلی هر سیستم مدیریتی اهداف و ساختار و 

برنامه ای دارد که برمحور آن پیش می رود.
به نظر من در دوره مدیریت فعلی شهرداری چند شاخص 
انجام  به  می توان  جمله  آن  از  که  بوده  توجه  مورد  کلی 
و  مطالعاتی  طرح های  تهیه  براساس  فعالیت ها  و  پروژه ها 
مصارف،  و  منابع  درست  مدیریت  کارشناسی،  کار  انجام 
برای  تالش  جویی،  صرفه  و  وپاش  ریخت  از  جلوگیری 
انسانی موجود در شهرداری  از سرمایه  بهره گیری درست 
و از همه مهم تر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر که 
با تشکیل مجلس مشورتی معتمدین محلی شکل گرفته؛ 

اشاره کرد.

گذشته  سال  دو  در  شهرداری  درآمدی  وضعیت   *
چگونه بوده است ؟

دو سال گذشته سال های پر تالطمی برای  اقتصاد کشور 
بوده و وقتی قرار است عملکرد شهرداری در حوزه درآمد 
بررسی شود باید شرایط اقتصادی کشور ترسیم و مورد توجه 
نیست  به شرح آن  نیاز  قرار گیرد در چنین شرایطی که 
شهرداری کاشان در سال ۹7 توانست رکورد جدیدی را در 
کسب درآمدهای خود ثبت کند و آن تحقق ۹6 درصدی  

درآمدی  سقف  این  به  رسیدن  که  بود  شهرداری  بودجه 
که در بسیاری از شهرهای استان و کشور بی سابقه است 
نتیجه همدلی همه نیروهای شهرداری و حاصل پایبندی 
به شاخص ها بود و مهمترین آن مشارکت شهروندان شهر 
محسوب می شد. در دوره شورای پنجم برای اولین بار همه 
تمام محالت  که  منطقه شهرداری  در 5  گانه  نواحی ۱7 
شهر را شامل می شود دارای بودجه ای مشخص و مستقل 
شده اند؛ این اتفاقی بی سابقه در مدیریت شهری کاشان بود 
و حاصل آن رضایت نسبی شهروندان در سطح محالت شهر 
و رشد شاخص های توزیع عادالنه بودجه بوده است، یقینا 
بودجه   درصدی  تحقق  ۹6  در  موثری  نقش  موضوع  این 
شهرداری در سال ۹7 داشته است. در سال ۹8 نیز علیرغم 
بر۹0  بالغ  کنون  تا  اقتصادی  فشارهای  و  مشکالت  تمام 
درصد بودجه پیش بینی شده شهرداری محقق شده است 
که امیدواریم در ماه های پایانی سال این درصد به سطح 

قابل قبول تری  برسد.

*استقبال شهروندان كاشان در پرداخت عوارض را 
چگونه ارزیابی می كنید؟

ناپایدار،  و  پایدار  درآمدی  منبع  نوع  دو  به وجود  توجه  با 
توجه  پایدار  به درآمدهای  پرداخت عوارض شهروندان  در 
می شود، عوارضی از قبیل نوسازی، صنفی و خودرو که مبلغ 
آنها کم ولی ساالنه و پایدار هستند.متاسفانه در شهرداری 
کاشان در سالیان گذشته در این زمینه فرهنگ سازی نشده 
در سال گذشته با همت معتمدین محلی پویشی با عنوان 
»حاال نوبت ماست« اجرا شد که این پویش برای ما فرصتی 
مختلف  و جلسات  مدارس  و  در مساجد  تا  کرد  فراهم  را 
حاضر شویم و  با شهروندان به صورت مستقیم گفتگو کنیم 
که خوشبختانه حاصل این گفتگوها و اطالع رسانی ها جهش 

بسیار خوب در وصول عوارض پایدار در سال ۹7 بود.
ولی هنوز هم تا سطح مطلوبی که مورد انتظار ماست فاصله 

داریم، برخی از شهروندان بیش از 7 سال است عوارض خود 
را پرداخت نکرده اند و این موضوع هم شهرداری را با مشکل 
مواجه می کند هم خودشان مشمول جرایمی می شوند که 
قانونی  ابزاری  قانون در نظر گرفته است. ما در شهرداری 
برای برخورد با کسانی که عوارض خودر را پرداخت نکرده اند 
داریم ولی هیچگاه تمایل نداریم از این ابزار استفاده کنیم و 
تاکنون هم نکرده ایم. ولی توقع داریم  با توجه به گستردگی 
عملیات عمرانی و خدماتی که شهرداری این روزها در سطح 
شهر دارد و تقریبا شهر به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل 
شده است و در گوشه و کنار شهر پروژهای مختلف در حال 
اجراست، مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض نوسازی و 

صنفی  و خودرو بیشتر باشد.

* علت حساسیت بیش از حد بر موضوع درآمد در 
شهرداری چیست؟

دولتی  بودجه  به  ها  شهرداری  چون  است  طبیعی  کامال 
وابسته نیستند و اگر منابع درآمدی خود را وصول نکنند 
اداره شهر با مشکل مواجه می شود به عبارتی درآمد و هزینه 
در شهرداری ها دوکفه یک ترازو هستند اگر قرار است شهر 
به خوبی نگهداری شود و توسعه یابد وابستگی مستقیم به 
کسب درآمد دارد، من از این موضوع به حساسیت تعبیر 
نمی کنم و آن را دغدغه مثبت و مفید می دانم خوشبختانه 
اعضای محترم شورای شهر و مدیریت شهرداری به خوبی 
که  باعث شده  این دغدغه مندی  و  واقفند  این موضوع  بر 
همکاران من در سطوح مختلف درآمدی تالشی مضاعف 
داشته باشند که حاصل آن نتایج مثبتی است که حاصل 

شده و ما اثر آن را برچهره شهر مشاهده می کنیم. 
البته برخی حساسیت ها هم اگر از آن به حساسیت تعبیر کنیم 
شاید به علت ناآگاهی از روند کار و عدم شناخت شرایط پیش 
رو باشد چرا که غیر ممکن است کسی شهروند کاشان باشد و 
در کشتی شهر نشسته باشد و در این دریای متالطم اقتصادی 

کشور و شهر، راضی شود کشتی را سوراخ کند. 
دغدغه ها  پذیرای همه  مدیریت شهرداری  اساس   این  بر 
به  من  است  ممکن  ولی  است  مخالف  و  موافق  نظرات  و 
به طور طبیعی در  باشم که  و روشی  عالقه مند  سیستم 
ساختار مدیریتی که به آن اشاره کردم نگنجد؛ این به معنای 
این نیست که کل سیستم زیر سوال برود یقینا قانونگذار 
شهرداری  و  شورا  مدیریت  برای  ساله  چهار  دوره  تعیین 
مدیریتی  شیوه های  تنوع  و  دغدغه مندی  همین  برای  را 
و  آگاهانه  حساسیت ها  در  باید  لذا  است  کرده  پیش بینی 
برمبنای بررسی و مطالعه همه جوانب و فاکتورها رفتار کرد 
که در چنین حالتی یقینا نتیجه منافع عمومی و رضایت 

عموم شهروندان است.
*یکی از چالش هایی که شهرداری در همه دوره ها و این 
دوره هم با آن مواجه بوده چالش پرداخت حقوق و معوق 

شدن حقوق ها است نظر شما در این خصوص چیست؟
پرداخت حقوق از وظایف اصلی و اولیه شهرداری و یا هر 
سازمان دیگری است و در دوره فعلی شهرداری هم تالش 
شده به صورت میانگین هر ماه یک حقوق پرداخت شود 
از چند  به موضوع  باید  از هرگونه حساسیتی  به دور  ولی 

منظر منطقی نگاه شود.
اول اینکه با فرض تحقق کامل بودجه یک سال، شهرداری 
فعالیت های  و  حقوق  نظیر  خود  وظایف  انجام  توان  تنها 
شهرداری ها  که  است  درحالی  این  دهد  انجام  را  عمرانی 
متعهد به پرداخت معوقات سال های قبل نیز هسنند. ایجاد 
اما  مدیریت طلب می کند  بودجه،  و  معوقات  میان  تعادل 
به معنای بی اعتنایی نیست، چنانکه کارکنان شهرداری به 

صورت میانگین هر ماه یک حقوق دریافت کرده اند.
از طرف دیگر از مجموع وصولی درآمد شهرداری تنها 25 
درصد آن نقد است و حقوق هم از جمله هزینه هایی است 
که باید به صورت نقدی پرداخت شود لذا اگر تاخیری در 
پرداخت حقوق ها ایجاد می شود به علت پایین بودن سطح 
نقدینگی است. منظر دیگری که باید به آن توجه شود تورم 
نیروی انسانی در شهرداری است که هم اعضای محترم شورا 
آن  شاهد  و  دارند  اذعان  آن  به  شهرداری  مدیریت  هم  و 
مصوبه ممنوعیت به کار گیری هرگونه نیروی انسانی جدید 
شرایطی  است.در  شهر  اسالمی  محترم   شورای  طرف  از 
هستند،  خود  چابک سازی  دنبال  به  سازمان ها  همه  که 
شهرداری دچار یک تورم ناخوشایند است که باید برای آن 
اندیشیده شود  این حرف به معنای بیکار کردن  چاره ای 
نیروها و اخراج و این قبیل مباحث که یقینا تبعات اجتماعی 
به همراه دارد، نیست؛ باید برنامه اقدام ویژه ای برای برون 
رفت از این وضعیت طراحی شود در غیر این صورت چالش 
حقوق با توجه با افزایش سطح حقوق ها و کاهش نقدینگی 
شهرداری روز به روز سخت تر خواهد شد. که امید است با 
همفکری صاحبنظران و انجام کارهای مطالعاتی و اصولی 

برای آن چاره ای اندیشیده شود.

تندی  باشیب  تعرفه های عوارض  *برخی معتقدند  
باعث شده مردم  این موضوع  و  یافته است  افزایش 
اقبالی به پرداخت نشان ندهند چه توضیحی در این 

مورد دارید؟
را  خود  تعرفه  تنها  نه  کاشان  شهرداری   ۱3۹7 سال  در 
شاهد  عوارضی  کدهای  از  بسیاری  در  بلکه  نداد  افزایش 
به سیاست  با توجه  بودیم در سال ۹8  تعرفه هم  کاهش 
های ابالغی و عمومی دولت و پس از تصویب شورای محترم 
تعرفه   به  درصد   ۱0 میانگین  طور  به  تنها  شهر  اسالمی 
عوارض افزوده شد و مورد تایید استانداری هم قرار گرفت. 

در سال جاری نیز فرآیند تدوین عوارض در حال انجام است؛ 
در  که شهرداری  ها  است  آن  زمینه  این  در  مهم  نکته  اما 
تدوین عوارض با وجود عدم دولتی بودن باید از سیاست های 
تفاوت عمده  این موجب  تبعیت کنند، که  عمومی دولت 
میان واقعیت هزینه ها در جامعه و سطح تعرفه ها و در نتیجه 
با مشکل مواجه شدن شهرداری در تأمین هزینه ها می شود.

بر این اساس حتی در صورت تمایل شهرداری برای ایجاد 
شیب تند این اتفاق با توجه به نظارت شورا و استانداری 

نمی تواند صورت گیرد.

-  و سخن آخر...
تنها با اتحاد و همدلی می تواند تحمل شرایط سخت کنونی 
و برون رفت از آن را آسانتر کند که ضمن تشکر از همراهی 
های تمام سطوح مدیریتی از جمله شورای اسالمی شهر، 
شهردار و معاونین و مدیران مناطق پنجگانه و همکارانم در 
حوزه های مختلف شهرداری به ویژه همکارانی که به صورت 
مستقیم در تحقق درآمدها  نقش داشته اند؛ امیدواریم در 
فرصت هایی که در پیش رو داریم  نتایج موثری حاصل شود 

که ثمره آن رضایت شهروندان کاشانی باشد.

مصاحبه با عباس شافعی، مدیر درآمد شهرداری؛ 

کمک دولتی نیست، 
عوارض شهرداری عادالنه است
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علی جاویدپناه/ پروژه پیاده راه شدن محوطه کنار مزار 
مالمحسن فیض کاشانی )حّد فاصل خیابان اسالمی تبار 
و میدان حسن آباد( مدتی است اجرایی شده است. بعد 
از پیگیری های مکرر حضوری و تلفنی، در این زمینه با 
چند تن از مسئولین »منطقه سه شهرداری« گفتگویی 
صورت گرفت تا وضعیت و ابهامات پروژه روشن شود. از 
همین رو، سؤاالتی پرسیده شد که همراه با پاسخ مربوطه 

در ادامه می آید...

كنار  محوطه  كه  شد  گرفته  این  بر  تصمیم  چطور 
مزار فیض به پیاده رو تبدیل شود؟

برای  شهرداری:  سه  منطقه  مدیر  حیدری،  محسن   
شروع عملیات عمرانی، محدودیت ها و مشکالتی از قبل 
گرفتن  نظر  در  با  طرحی  آنها،  حل  برای  داشت.  وجود 
بافت سنتی منطقه در دستور کار شهرداری قرار گرفت 
که قرار بر این شد با نگاه اعتماد آفرینی و توسعه همه 
از  ای  عادالنه  توزیع  مردمی،  مشارکت  و  شهری  جانبه 
تا جایی که درخور شأن مردم  خدمات صورت بگیرد و 
منطقه و علمای مدفون آنجا باشد بتواند هدف گردشگری 

را نیز تأمین کند.

آیا مسیرهای جایگزین برای پروژه پیش بینی شده 
است؟ 

مسیر  اولین  است.  شده  تعریف  جا  دو  جایگزین  مسیر 
و  صنعتکار  خیابان  و  زاده  کاظم  میدان  از  جایگزین، 
خیابان بخشی شروع می شود تا به میدان حسن آباد می 
رسد. این مسیر در دستور آزادسازی و تخریب و بهسازی 
قرار گرفت و تعریض و افتتاح شد. بالغ بر ۱0 میلیارد هم 
هزینه آزادسازی ها و تملکات )ارزش توافقات( می باشد. 
کاشانی  فیض  راه  پیاده  پروژه  شروع  مورد،  این  از  بعد 
بازآفرینی شهری و شورای  اقدام کردیم. مجوز ستاد  را 
ترافیک شهرستان و مجوزهای الزم را از نظر بافت سنتی 
مردم  درخواست  با  همچنین  گرفتیم.  ترافیکی  بحث  و 
برای نزدیک تر شدن راه ها به یکدیگر، مطالعاتی صورت 

انتهای خیابان  برای دومین مسیر جایگزین،  و  پذیرفت 
اعتمادی در نظر گرفته شد که به سمت مدرسه ای در 
به  نهایت  در  و  رسد  می  غروی  اله  آیت  مقبره  نزدیک 

میدان حسن آباد ختم می شود.

مقدار بودجه ای كه برای این پیاده روسازی در نظر 
گرفته شده چقدر است؟

بر  بالغ  پروژه،  این  ثمر رسیدن  به  برای  برآوردها،  طبق 
۱/5 میلیارد هزینه نیاز است که شامل کف فرش، فضای 
سبز و بهبود محوطه های پشت آرامگاه فیض خواهد بود.

مزایای و فواید این كار چیست؟
می  مصوب  شهری  بازآفرینی  ستاد  در  طرح  یک  وقتی 
شود برای آن است که اهالی یک منطقه بهره مند شوند و 
به صورت همه جانبه، رشد و توسعه پیدا کنند. وقتی یک 
خیابان، پیاده رو می شود گردشگر و کسی که می خواهد 
از مقبره مالمحسن فیض بازدید نماید، آن را به عنوان 
رونق  باعث  نتیجه،  در  بیند.  می  گردشگری  هدف  یک 
اقتصادی، بهبود کسب و کار و قیمت امالک آن منطقه 
می شود و با رونق همه جانبه ای که ایجاد خواهد شد 
زندگی مردم نیز از سطح کنونی ارتقاء پیدا می کند. البته 
این امر، بستگی به موفقیت در انجام پروژه و مشارکت و 

اعتماد مردم دارد. 
که  دارد  خودش  از  درستی  تعریف  زمانی  شهروند  یک 
به  نسبت  یعنی  شود.  خارج  بودن  شهرنشین  حالت  از 
بداند.  دخیل  را  خودش  شهری،  توسعه  ابعاد  تک  تک 
یک شهروند نسبت به توسعه شهری، خودش را ملزم به 

همکاری و مشارکت می داند. همین مشارکت است که 
ما را از یک شهرنشین به یک شهروند تبدیل می کند.

بیان  را  عمرانی  عملیات  پایان  و  آغاز  زمان  مدت 
بهره  به  تا  اینکه چه مدت طول می كشد  و  كنید 

برداری برسد؟
نیز طول  ماه  به مدت سه  بود.  دیماه  اول  پروژه،  شروع 
می کشد. فاز اول آن در تاریخ 2۹ اسفند امسال افتتاح 
خواهد شد. فاز دوم نیز تا خرداد ماه انجام خواهد گردید. 
نیاید.  پیش  مشکالتی  تردد،  بحث  در  کوشیم  می  ما 
هرچند ممکن است در حین کار مشکالتی برای عبور و 
مرور وجود داشته باشد ولی بعد از اتمام، یقیناً به مرور 

بهتر خواهد شد.

چالشها و مسائلی كه با آن روبرو هستید چیست؟
چالش های زیادی همیشه درگیر اینجور پروژه هاست. با 

شناخت آنها می توان به راه حل مناسبی رسید. 
به نظر می رسد هفت چالش اصلی در این زمینه وجود 
دارد: ۱. عدم تجارب موفق پیشین و عدم ارائه این تجارب 
به دیگران 2. فقدان مدیریت واحد در تصمیم گیری 3. 
سازی  مناسب  به  اعتقاد  عدم   .4 اعتبارات  بودن  کم 
مدیریت شهری سنتی 5. مصالح نامناسب 6. زمانبر بودن 
این پروژه ها 7. نبود پارکینگ. البته ما این مسائل را به 
طور همزمان در نظر گرفته ایم و در جهت رفع و حل آن 
ها تالش می کنیم. مردم هم انشااله این اعتماد را به ما 
داشته باشند، چرا که همه به دنبال این هستیم که یک 
خدمتی بشود. سعی می کنیم آثارش را هم مردم ببینند.

مساحت و متراژهای پیاده رو چقدر است؟
ترافیک  و  عمران  معاون  حسینی،  سید  فرهاد  سید   
 3500 حدوداً  شامل  پروژه  متراژهای  سه:  منطقه 
 300 گذاری،  جدول  طول  متر   ۹00 فرش،  بلوک  متر 
مترمربع آب نما و 300 مترمربع بهسازی دیوارها است. 
کل مساحت تحت پوشش هم تقریبا 6000 مترمربع می 

باشد.

برای  كه  هایی  تخریب  و  ها  سازی  آزاد  مورد  در 
پیشبرد طرح ضرورت دارد توضیح دهید؟

 رضا پورعسگری، مدیر امالک منطقه سه: قبل از اینکه 
و  مردم  آسان شدن دسترسی  برای  اجرایی شود،  طرح 
جلوگیری از ترافیک و مشکالت احتمالی، خیابان بخشی 
به  امسال  پایان  تا  که  گرفت  قرار  آزادسازی  دستور  در 

اتمام خواهد رسید. 
برای آزادسازی نیز بالغ بر ۱0 میلیارد هزینه شده است. 
بعد از بازگشایی این معبر )با طول 500 متر و عرض 24 

متر(، شریان اصلی کنار مزار فیض بسته شد. 
درخواست  و  مرور  و  عبور  شرایط  به  توجه  با  همچنین 
اهالی منطقه، قصد احداث یک خیابان با 300 متر طول 

و ۱2 متر عرض در مجاورت همین پیاده رو را داریم که 
نزدیک به چهار میلیارد، ِملک و خانه باید آزادسازی شود. 

اقدامات اولیه نقشه برداری آماده است. 
و  شهرداری  در  مربوطه  مسئولین  و  شهر  شورای  اگر 
ظرف  بدهند،  را  الزم  مجوزهای  پنج،  ماده  کمیسیون 
احداث خواهد  نیز  خیابان جدید  آینده،  یکسال  حداقل 

شد.

* »گفتنی است؛ در سال گذشته و قبل از اجرای 
این طرح عمرانی، یک یادداشت كوتاه از وضعیت 
ترافیک كنار مزار فیض در شماره 36 نشریه مردم 
می  گرامی  مخاطبان  كه  رسیده  چاپ  به  سیلک 

توانند به آن مراجعه كنند.«
:

مدیر منطقه یک عنوان كرد

بهسازی بلوار نماز با 6/5 میلیارد ریال اعتبار

در  معابر  کارکرد  اهمیت  بر  تأکید  با  یک  منطقه  مدیر 
ضوابط  وجود  دلیل  به  اوقات  بسیاری  گفت:  یک  منطقه 
میراث فرهنگی امکان تعریض یا بازگشایی معبر جدیدی 
در منطقه یک وجود ندارد بنابراین اصالح و بهسازی معابر 
موجود از اهمیت ویژه ای برای بافت تاریخی برخوردار است.

محمدحسین واحدیان، نگاه ویژه مدیریت شهری به معابر 
منتهی به ابنیه تاریخی و گردشگری را یادآور شد و تأکید 
کرد: بر این اساس تالش می شود در زمینه بهسازی حتی 

مصالح متناسب با بافت تاریخی استفاده شود.
وی، در خصوص مسیر بهسازی شده بلوار نماز )حدفاصل 
چهارراه امیریه تا چهارراه آیت اله طالقانی( گفت: به دلیل 
تردد بسیار زیاد در بلوار نماز، میدان دروازه دولت و میدان 
اداری  و  خدماتی  مراکز  وجود  از  هم  آن  که  خرداد   ۱5
متعدد ناشی می شود، این مسیر از اهمیت ویژه ای در زمینه 

روان سازی ترافیک شهر برخوردار است.
با اشاره به درخواست  مدیر منطقه یک شهرداری کاشان 
معتمدین و سرمایه های اجتماعی برای بهسازی این مسیر 
زیرسازی  متعدد،  فرونشست های  به  توجه  با  کرد:  بیان 
اصولی و اساسی این محدوده در دستور کار قرار گرفت که 
با 4 هزار متر مکعب خاک برداری و مخلوط ریزی فرآیند 

آغاز شد.
فرعی های  مناسب  بندی  به عدم شیب  اشاره  با  واحدیان 
در  می شد  موجب  اتفاق  این  کرد:  عنوان  بلوار  به  منتهی 
فرعی های  به  سطحی  آب های  آسمانی،  نزوالت  صورت 
به  شهروندان  برای  را  مشکالتی  و  شده  منحرف  مجاور 

همراه آورد.
با  افزود: بر این اساس بهسازی محور و اصالح شیب  وی 
به صورت همزمان  ایجاد کانال های دفع آب های سطحی 

انجام شد.
به گفته وی، بهسازی مسیر بلوار نماز شامل 6 هزار متر مربع 
بهسازی  جدول گذاری،  همچنین  و   آسفالت  و  زیرسازی 

فضای سبز و...  6.5 میلیارد ریال هزینه دربرداشته است.

..............................................................................

در 9 ماهه نخست سال جاری صورت گرفت

بیش از 14 میلیارد ریال اعتبار 
جدول گذاری و بلوک فرش در منطقه دو

متر  از۱2250  بیش  اجرای  از  دو شهرداری  منطقه  مدیر 
طول جدول گذاری و 6 هزار متر مربع بلوک فرش  در ۹ 
بهسازی  برای  ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: 
بلوک فرش و جدول گذاری معابر سطح منطقه بالغ بر ۱4 
هزینه  دو  منطقه  عمرانی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد 

شده است.
احمد شاه باالیی، تسهیل در تردد و عبور و مرور، ساماندهی 
و زیباسازی فضاهای شهری و مناسب سازی  پیاده  روها و 
این  اجرای  اهداف  از  را  منطقه  جداول خیابان های سطح 
طرح برشمرد و عنوان کرد: این اقدام با هدف ارتقای سطح 

کیفی معابرو بهسازی مناظر شهری انجام شده است.
خیابان  شبنم۱2،  نسترن4،  بلوارکاج،  افزود:  وی، 
۱4معصوم)ع(، خیابان شاهد، پارک اهل قلم، بلوار شهدای 
زیدی،  رحمانی،  شهید  خیابان  بلوارخاندایی،  آباد،  نوش 
جمله  از  مدرس  راه  سه  و  بهارستان  خیابان  فرعی های 
معابری بوده که عملیات جدول گذاری و بلوک فرش در 

آن انجام شده است.
اولویت  کرد:  تصریح  ادامه  در  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
بندی عملیات جدول گذاری و بلوک فرش معابر شهری، 
براساس درخواست های مردمی و اعالم نظر معتمدین و 
سرمایه های اجتماعی نواحی سه گانه بوده که به عنوان 
یکی از سیاست های پیش روی منطقه در سال جاری در 

حال انجام است.
وی در پایان از صبر و شکیبایی شهروندان در انجام پروژه 
همکاری  و  مشارکت  با  کرد:  بیان  و  تقدیر  عمرانی  های 
و  عمرانی  های  طرح  رسیدن  ثمر  به  شاهد  شهروندان 

خدماتی بیشتری در سطح منطقه خواهیم بود.

..............................................................................

در شانزدهمین هفته چلچراغ توسعه صورت گرفت

بهره برداری از پروژه های منطقه سه با 
16/6میلیارد ریال اعتبار

پیست  از  بهره برداری  کاشان،  مدیر منطقه سه شهرداری 
اسکیت مجموعه تفریحی ورزشی شهربانو، بهسازی پارک 
این  پروژه های  از جمله  را  معابر  آسفالت  اجرای  و  نرگس 

منطقه در شانزدهمین هفته چلچراغ توسعه نام برد.
مجموعه  اسکیت  پیست  به  اشاره  با  حیدری،  محسن 
که  پروژه  این  برای  گفت:  شهربانو  ورزشی  تفریحی 
صورت  آن  برای  مربع  متر  هزار   3 مساحت  به  بتن ریزی 
گرفته و اقداماتی نظیر رنگ آمیزی، تثبیت سنگ و... برای 
آن انجام شده اعتباری به میزان 3.5 میلیارد ریال صرف 
شده است. وی، بهسازی پارک نرگس با 3.5 میلیارد ریال 
اعتبار را نیز یادآور شد و افزود: برای این منظور 550 متر 
مربع بلوک فرش، 600 متر مربع آسفالت، ۱600 متر مربع 

فضای سبز و 200 متر جدول گذاری انجام شده است.
مدیر منطقه سه شهرداری در ادامه به پروژه مسیر کندرو 
اساس  این  بر  کرد:  عنوان  و  اشاره  نیز  مالصدرا  بلوار 
زیرسازی به مساحت 5 هزار متر مربع با اعتبار 4 میلیارد 
ریال و آزادسازی مسیر کمربندی با اعتباری به میزان 3.6 

میلیارد ریال  انجام شده است.
حیدری همچنین اجرای آسفالت معابر سطح منطقه سه 
را خاطرنشان کرد و افزود: اجرای آسفالت در خیابان های 
گازرگاه، آیت اله سعیدی، بلوارهای ساحلی و چمران و... به 
با هزینه  2 میلیارد ریال صورت  میزان 450 تن آسفالت 

گرفته است.

اخبار مناطق شهری

شهردار کاشان گفت: برای نخستین بار در تاریخ 80 
ساله شهرداری افزون بر 60 هکتار زمین در محدوده 
ورزشی،  سبز،  فضای  مختلف  کاربری های  با  شهری 
استان  شهرسازی  و  راه  طریق  از  وخدماتی  فرهنگی 

اصفهان تملک شده است.
خطبه های  از  پیش  سخنرانی  در  ابریشمی راد  سعید 
نظیر  اخیر  اتفاقات  تسلیت  کاشان ضمن  نماز جمعه 
عروج خونین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و نیز 
سپاه  انتقام سخت  از  اوکراین،  هواپیمای  تلخ  حادثه 

نسبت به اقدام جنایتکارانه آمریکا تقدیر کرد.
تحریم ها،  انواع  با  جهانی  استکبار  اینکه  بیان  با  وی 
وجود  تمام  با  که  اقتصادی  فشارهای  و  تهدیدها 
جلوه  ناکارآمد  در  سعی  است  درک  و  لمس  قابل 
مردم  اما  دارد،  حاکمیتی  نهادهای  و  نظام  دادن 
می کشند،  بطالن  خط  فرضیه  این  بر  همیشه  مثل 
اصطالح  به  تمام  که  سخت  شرایط  این  در  گفت: 
داریم  قرار  مقطعی  در  هستند،  ما  علیه  ابرقدرت ها 
که همه ما باید هوشیارانه شرایط را درک کرده و با 
مسئولیت پذیری بیشتر آحاد جامعه و تالش مضاعف 
و بی وقفه مسئوالن و ارائه خدمات موثر و گسترده از 
سوی نهادها  به دنیا بگوییم توانمندتر، قدرتمندتر و 

استوارتر از گذشته هستیم.
نمونه  عنوان  به  را  شهر  کهن  این  کاشان،  شهردار 
چالش ها  و  مشکالت  تمام  وجود  با  ایستادگی  این 
که  شهر  از  نقطه  هر  در  اکنون  کرد:  عنوان  و  ذکر 
خدمات  و  فعالیت ها  پررنگ  نقش  می کنید،  نگاه 
گسترده شهرداری را با هدف توزیع عادالنه و نسبی 
شاهد  مردم  اصلی  نیازهای  رفع  بر  مبتنی  خدمات 
هستیم بطوری که در حال حاضر بیش از 270 پروژه 
فرهنگی  و  خدماتی  عمرانی،  مختلف  بخش های  در 

اجتماعی در دستور کار شهرداری قرار دارد.
به عمر 27 ماهه مدیریت شهری جدید  ابریشمی راد 
هزار   ۱40 از  بیش  مدت  این  در  کرد:  بیان  و  اشاره 
تن آسفالت در معابر شهری اجرا گردیده که بیش از 
می شود  شامل  را  معبر  مربع  متر  میلیون  نیم  و  یک 
آن هم در شرایطی که با شوک افزایش چهار برابری 
فرآیند  تنها خللی در  نه  اما  قیر مواجه شدیم  قیمت 
خدمت رسانی ایجاد نشد بلکه بهتر و بیشتر از گذشته 

استمرار یافت.
از  زمین  تملک  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی، 
نیاز  شروع  پیش  و  گام  اولین  و  اتفاقات  دشوار ترین 
از  بیش  کرد:  عنوان  است  اجرایی  فعالیت های  همه 
هزینه ای  با  ترافیکی   گره  نقطه   20 در  پالک   ۱00
بالغ بر 60 میلیارد تومان تملک و آزادسازی شده که 
از آن جمله می توان به خیابان های سلمان فارسی و 
شهیدان بخشی، کوی های قدمگاه، تقدیسی و شفاهی 
لتحر،  فین،  محدوده  در  شهر  مختلف  محالت  نیز  و 
آزادسازی  مهمتر  همه  از  و  نقاط  سایر  و  طاهرآباد 

محدوده پروژه زیرگذر در قطب راوندی اشاره کرد.
گذر  زیر  پروژه  اجرای  منظور  به  کرد:  اضافه  وی 
ترافیکی  انحراف  به اجرای مسیرهای جایگزین  ناچار 
بودیم که در همین راستا دو محور جمعا به طول سه 
آزادسازی و  از ۱۱0 هزار متر مربع  با بیش  کیلومتر 
میدان  امتداد  متری   52 محور  شامل  گردید  تملک 
از  بیش  طول  با  تبار  علی  شهید  محور  به  نوش آباد 
۱300 متر و احداث محور حکمت 6۹ با طول حدود 
دو کیلومتر و با عرض بیش از 30 متر؛ اجرای همین 
تنهایی  به  مدیریتی  دوره  یک  برای  خود  محور  دو 
الهی، حمایت  لطف  به  که  است  تحسین  قابل  کاری 

شهروندان و تالش همکاران میسر گردید.
را  معمار  شهید  محور  ادامه  آزادسازی  ابریشمی راد، 
نیز بعد از ده ها سال به عنوان یک اتفاق بی نظیر یاد 
کرد و گفت: در طول این مدت 27 ماه مجموع ارزش 
ریالی امالک آزادسازی شده در معابر جدید و پیش 
بالغ بر 300 میلیارد  بینی شده در طرح های مصوب 

تومان است.
طرح  از  هفته   ۱6 گذشت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی، 
 80 بر  بالغ  کنون  تا  کرد:  تصریح  توسعه،  چلچراغ 
معبر   42 از  بیش  شامل  پروژها  انواع  تومان  میلیارد 
فرهنگی،  فضاهای  و  مصنوعی  چمن  زمین  چندین 
به  و...  موتورسوار  پل  و  پیاده  عابر  پل های  ورزشی، 

بهره برداری رسیده است.
اجرای  ادامه  به  اشاره  با  همچنین  کاشان،  شهردار 
را  پروژه  این  درصدی   20 پیشرفت  زیرگذر،  پروژه 

جدول  طبق  پروژه،  این  گفت:  و  کرد  خاطرنشان 
حال  در  سرعت  با  و  آن  از  جلوتر  حتی  زمان بندی، 

انجام است.
برای  نامگذاری  کمیته  تصویب  از  ابریشمی  راد، 
سلیمانی«  قاسم  حاج  شهید  »سپهبد  نام  اختصاص 
به پروژه زیرگذر نیز خبر داد و افزود: امید است این 
اجرایی  اسالمی شهر  تأیید شورای محترم  با  تصمیم 
این  نام  به  همچنان  خادمی  شهید  بلوار  البته  شود 

شهید بزرگوار کاشانی مزین خواهد بود.
شهرداری  کارکنان  حقوق  مستمر  پرداخت  به  وی، 
به صورت هر ماه عالوه بر اجرای پروژه های متعدد و 
اهتمام شهرداری  بیانگر  را  آن  و  اشاره کرد  نیز  مهم 
خانواده  به  نسبت  خود  توأمان  تعهدات  انجام  برای 

بزرگ خویش و شهروندان دانست.
برای  اتفاقات  بهترین  زدن  رقم  بر  کاشان،  شهردار 
در  و  تأکید  شهرداری  جدی  عزم  عنوان  به  شهر 
عملیات  آغاز  کرد:  بیان  رو  پیش  پروژه های  خصوص 
اجرایی بزرگ ترین زیرساخت و مجموعه فرهنگی در 
ورزشی  سالن  بزرگ ترین  همچنین  و  کارگر  خیابان 
برنامه های  و  بلند  نگاه  از  نمونه هایی  مهر  مسکن  در 
و  جانبه  همه  توسعه  برای  شهری  مدیریت  اساسی 

عادالنه کاشان بزرگ است.
پارک  بزرگ ترین  از کلنگ زنی  ابریشمی راد همچنین 
تملک  گفت:  و  داد  خبر  نزدیک  آینده ای  در  شهری 
در  دولتی  اراضی  مربع  متر  هزار   200 اختصاص  و 
ورودی بلوار الهیه در این زمینه صورت گرفته است.

وی با تأکید بر وحدت و انسجام برای پیمودن مسیر 
اعضای  که  حالی  در  کرد:  تصریح  رسانی  خدمت 
همه  علیرغم  توان  تمام  با  شهرداری  بزرگ  خانواده 
می  کنند  خدمت رسانی  وسیع  گستره  در  مشکالت 
مایه اندوه و تأسف است که برخی ناآگاهانه در مسیر 

ارائه خدمت سنگ اندازی می کنند.
مجالس  تشکیل  کاشان،  شهری  مدیریت  سکاندار 
مشورتی و اجرای طرح معتمدین در محالت و نواحی 
را  »مشارکت پذیری«،  مفهوم  کردن  نهادینه  برای 
یادآور شد و بر تحقق و تقویت »شفافیت« به عنوان 

گام دوم مدیریت مشارکتی تأکید کرد.
راه اندازی سامانه دیدبان خدمت، حرکتی  افزود:  وی 
در این مسیر است و برای نخستین بار امکان تصویر 
تحقق  آن  در  شهرداری  عملکرد  از  شفاف  کامال 
آن  به  دسترسی  با  شهر  مردم  تمامی  که  می یابد 
رصد  هنگام  به  را  شهری  مدیریت  فعالیت   می توانند 

و بر آن نظارت کنند.
تمام  همراهی  و  تعامل  از  پایان  در  ابریشمی راد 
نیروی  فرمانداری،  ویژه  به  نهادها  و  دستگاه ها 
اجرای  زمینه  در  و...  شهر  اسالمی  شورای  انتظامی، 
به  شایسته  خدمت رسانی  ارائه  و  شهری  پروژه های 

شهروندان تقدیر کرد.

برای نخستین بار در تاریخ شهرداری كاشان صورت گرفت
در هفدهمین ایستگاه چلچراغ توسعهتملک بیش از 60 هکتار زمین در محدوده شهری

 صورت گرفت

بهره برداری پروژه های منطقه چهار با 
بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار

مدیر منطقه چهار شهرداری از بهره برداری پروژه های منطقه 
چهار در هفدهمین هفته اجرای چلچراغ توسعه با بیش از 

۱0 میلیارد ریال اعتبار خبر داد.
هفدهم،  چلچراغ  پروژه های  به  اشاره  با  ساروقیان  ابوالفضل 
و  اشاره  بزرگ  فین  ورودی  باران  تقاطع  اصالح هندسی  به 
محدوده  این  ترافیکی  نیاز  دلیل  به  پروژه  این  کرد:  عنوان 
فضای  مربع  متر  هزار   2 آسفالت،  مربع  متر   3500 شامل 
سبز و نیز بلوک فرش و جدول با اعتبار 5.5 میلیارد ریال 

اجرا شده است.
بعثت  بلوار  انتهای  در  ارغوان  بوستان  از  بهره برداری  وی، 
خیابان بلوار سردار شهید قاسمیه را خاطرنشان کرد و افزود: 
این بوستان در مساحت 2500 متر مربع در محدوده شهرک 
ارتقای رفاه  نیز  افزایش سرانه فضای سبز و  ناجا به منظور 
حال شهروندان با هزینه بالغ بر 4 میلیارد ریال احداث شده 

است.
اجرای  در خصوص  همچنین  شهرداری  چهار  منطقه  مدیر 
به  میدان  این  گفت:  اطراف،  معابر  و  سیلک  میدان  پروژه 
همراه معابر پس از اقداماتی نظیر آسفالت، نصب المان و...
با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال دیگر پروژه این هفته 

محسوب می شد.
..............................................................................

در دی ماه سال 98 صورت گرفت 

اجرای بیش از ۲۸ هزار متر مربع زیر 
سازی در منطقه 5

شهرداری  پنج  منطقه  شهرداری  ترافیک  و  عمران  معاون 
کاشان از اجرای بالغ بر 28 هزار متر مربع زیر سازی در دی 

ماه سال جاری در این منطقه خبر داد.
 محمدرضا دایی گفت: زیرسازی مواردی نظیر معابر شهرک 
مربع،  متر  هزار   4 میزان  به  طاهرآباد  اصفهانی  اشرفی 
متر   ۱500 میزان  به  راوند  کارگران  رفاه  ورزشگاه  محوطه 
مربع، معابر گالوانیزه به میزان ۹ هزار متر مربع، فرعی  های 
فرعی های  مربع،  متر    ۱500 میزان  به  استاندارد  خیابان 
کوچه دانش 24 به میزان 4 هزار و 500 متر مربع، شبکه 
آن  اطراف  معابر  و  معمار  بلوار  تا  منطقه  پشت  متری   ۱8

صورت گرفته است.
وی از اجرای بیش از 8 هزار متر مربع آسفالت نیز در دی ماه 
میزان  این  افزود:   و  داد  خبر  منطقه  این  در  جاری  سال 
زیرسازی و آسفالت با هزینه ای حدود ۱0 میلیارد ریال و بر 
اساس ردیف بودجه اختصاصی و طبق برنامه زمانبندی شده 

و بر اساس اولویت در دی ماه سال جاری انجام شده است.

اخبار مناطق شهری

با هدف توسعه شهری و رفع مشکالت ترافیکی؛

خیابان مجاور آرامگاه فیض کاشانی، پیاده راه می شود
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با كسب مولفه های ایده پردازی و تجربه محوری

شهرداری کاشان حائز»جایزه 
خالقیت« شانزدهمین کنفرانس 
بین المللی روابط عمومی ایران

 

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان جایزه خالقیت شانزدهمین کنفرانس 
بین المللی روابط عمومی ایران را دریافت کرد.

مهدی بذرافشان در خصوص کسب این جایزه عنوان کرد: این جایزه به پاس طراحی و 
اجرای پروژه های سامانه »دیدبان خدمت« و طرح »چلچراغ توسعه« به مدیریت ارتباطات 

و امور بین الملل شهرداری کاشان تعلق یافت.
وی، تعداد آثار ارسال شده به این کنفرانس بین المللی را حدود ۱400 اثر ذکر و خاطرنشان 
کرد: این آثار در محورهای مختلف مرتبط با حوزه ارتباطات، مبتنی بر رویکرد ایده پردازی 
و تجربه محوری به دبیرخانه شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران ارسال 

شده است.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان در ادامه به پروژه های شهرداری کاشان در این 
کنفرانس اشاره و عنوان کرد: سامانه »دیدبان خدمت«، اقدام جدیدی است که برای نخستین بار 
امکان مشاهده و البته نظارت افکار عمومی بر عملکرد مدیریت شهری را از طریق انعکاس تمام 

پروژه ها و رویدادها و معرفی نقش آفرینان مدیریت مشارکتی مهیا می سازد.
ارتقای »شفافیت« در حوزه مدیریت شهری  از راه اندازی این سامانه را  بذرافشان، هدف 
دانست و افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی، ارتقای مشارکت فعال و مؤثر مردمی،رشد 
کارآمدی و اقدامات سودمند و مهیا شدن زمینه تحقق عدالت در توزیع امکانات و خدمات 

را از دیگر نتایج قابل انتظار اجرای این پروژه برشمرد.
وی در ادامه به طرح چلچراغ به عنوان دیگر پروژه موفق شانزدهمین کنفرانس بین المللی 
روابط عمومی ایران اشاره و بیان کرد: در این طرح که اجرای آن از ابتدای سال جاری 
در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته هر هفته چندین پروژه در حوزه های عمرانی، 

فرهنگی، فضای سبز، حمل و نقل و ترافیک به بهره برداری می رسد.
مدیریت  و مشارکت محور  پروژه های شفافیت آفرین  عنوان  به  این دو طرح  به گفته وی، 
شهری کاشان توانست مولفه های ایده پردازی و تجربه محوری کنفرانس را نیز کسب کند.

کل  مدیران  با حضور  ایران  عمومی  روابط  بین المللی  کنفرانس  شانزدهمین  گفتنی است 
مرکز  در  کشور  سراسر  از  ارتباطات  عرصه  فعاالن  و  نهادها  و  دستگاه ها  روابط عمومی 

همایش های بین المللی سازمان مدیریت صنعتی تهران برگزار شد.

سعید ابریشمی راد شهردار کاشان، در هفتمین 
)مدیریت   ۹8 سال  چهره  انتخاب  جشنواره 
شهری، عمرانی و ساختمانی( توانست با کسب 
۱0 هزار و ۱26 رأی، یکی از چهره های منتخب 
سال ۹8 در حوزه شهرهای زیر 500 هزار نفر 

جمعیت لقب گیرد.
هفتمین دوره جشنواره انتخاب چهره سال ۹8 
با آرای مردمی به مدیران و مسئوالن حوزه های 
)مدیریت شهری، عمرانی و ساختمانی( در حالی 
با ثبت مجموع یک میلیون و 26 هزار و 3۱6 
داد که شهردار کاشان  پایان  به کار خود  رأی 

با اختالف 332 رأی نسبت به شهردار گرگان 
 500 زیر  شهرهای  شهرداران  دوم  جایگاه  در 
هزار نفر قرار گرفت. همچنین در این جشنواره 
مردمی، سید مجتبی حکیم شهردار بابل با ۹ 
هزار و 224 رأی رتبه سوم را از آن خود کرد 
تا شهرداران دو شهر شمالی و یک شهر مرکزی 
کشور، چهره های منتخب سال ۹8 این حوزه را 

تشکیل دهند.
الزم به ذکر است هفتمین دوره انتخاب چهره 
سال ۹8 )مدیریت شهری، عمرانی و ساختمانی( 
برای گزینش مدیران و سازمان های مرتبط در 
هشت گروه شامل شهرداران کشور، شهرداران 
22 گانه تهران، مدیران وزارت راه و شهرسازی، 
کل  ادارات  استان،  نظام مهندسی  سازمان های 

راهداری و حمل ونقل جاده ای، شهرهای جدید 
کشور، مناطق آزاد و اعضای کمیسیون عمران 
است.  شده  برگزار  اسالمی  شورای  مجلس 
همچنین گفتنی است مراسم اختتامیه جشنواره 
و  عمرانی  شهری،  )مدیریت   ۹8 سال  چهره 
حضور  با  ماه  بهمن  تاریخ 20  در  ساختمانی( 
مسئوالن دولتی و 2500 نفر ازفعاالن شهری، 
عمرانی و ساختمانی کشور در هتل اسپیناس 
تهران برگزار می شود. ضمن اینکه در این مراسم 
با اهدای لوح از منتخبان این جشنواره تقدیر به 

عمل می آید.

در حوزه شهرهای زیر 500 هزار نفر
شهردار کاشان در زمره چهره های منتخب سال 98

جلسه »ارائه گزارش روند اجرای پروژه«
 در شورای شهر

* صد و سی و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر کاشان 
با موضوع »ارائه گزارش روند اجرای پروژه زیرگذر« برگزار 
شد که با حضور مدیر پروژه زیرگذر و نماینده خاتم االنبیاء، 
مسئول کارگاه پروژه و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

کاشان همراه بود و مطالبی در این خصوص بیان گردید.

فاز اول زیرگذر تا بهمن 1399 به پایان می رسد
در  دی(   2۹ )یکشنبه  زیرگذر  پروژه  مدیر  مقیسه،  رضا   *
گفت:  زیرگذر  پروژه  درباره  سیلک«  رادیویی صبح  »برنامه 
این پروژه در طالیی ترین زمان خود بعد از یک دهه طرح 
به  مخالفت ها  برخی  به  بنا  امروز  اگر  و  شد  اجرا  مطالعاتی 
زیست  و  اقتصادی  اجتماعی،  مخرب  آثار  افتاد  می  تعویق 
محیطی زیادی را به مدیریت شهری و مردم کاشان تحمیل 
به  با هزینه هایی  این پروژه در شرایطی سخت تر  و  می کرد 

مراتب بیشتر اجرا می شد.
یک  ابتدا  شود  می  مطرح  پروژه  یک  وقتی  کرد:  بیان  وی 
نظریه فکری است، این نظریه در معرض مطالعات تخصصی 
سنجی،  نیاز  سنجی،  امکان  مراحل  از  بعد  و  می گیرد  قرار 
ضرورت اجرا و تامین منابع مالی به مرحله اجرایی می رسد. 

مدیر پروژه زیرگذر و نماینده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
خاکبرداری  فاز  وارد  حاضر  حال  در  پروژه  اینکه  بیان  با 
باید  پروژه  این  پایان  تا  کرد:  نشان  خاطر  است،  نشده 
شود.  انجام  حفاری  و  سازی  ستون  عملیات  کیلومتر   36

همچنین 365 عدد شمع در طول مسیر باید حفاری و نصب 
شود که در بخش مسقف، نقش ستون را نیز خواهد داشت.

مقیسه تصریح کرد: در مرحله خاک برداری بیش از 456 هزار 
مترمکعب خاکبرداری خواهیم داشت و در حوزه آرماتوربندی 
به هشت هزار و600 تن میلگرد و سیمان نیاز داریم که تا 
امروز ۱300 تن آن اجرا شده است، بعد از خاکبرداری حدود 
36 هزار مترمربع نیز بسترسازی انجام خواهد شد. همچنین 
بتن ریزی ها در کل پروژه 77 هزار متر مکعب خواهد بود. 
این پروژه کمترین  اجرای  اینکه خط قرمز  بر  تاکید  با  وی 
انسداد ترافیکی است، عنوان کرد: مسیرهای جایگزین معرفی 
شده و مردم کاشان می توانند از این مسیرها برای رفت آمد 

استفاده کنند.
نماینده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا ضمن قدردانی از ابتکار 
مدیریت شهری کاشان در اجرای این پروژه آن را گامی موثر 
قرارگاه  کرد:  تاکید  و  دانست  کاشان  مردم  برای  ماندگار  و 
خاتم وام دار هیچ گروه و سازمانی نیست بلکه وام دار مردم 

است و بر اساس منافع مردم تالش می کند.
وی تدابیر مدیریت شهری کاشان در خصوص رفع معارضات 
در  تسهیل  برای  و سازمان ها  ادارات  و همکاری  و همیاری 
روند اجرایی را امری مثال زدنی عنوان و تصریح کرد: فاز اول 
پروژه بهمن ماه سال ۹۹ و فاز دوم تا خرداد ماه ۱400 به 

پایان خواهد رسید.
فیزیکی  پیشرفت  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  مقیسه 
این پروژه 20  درصد است، از مردم خون گرم کاشان بابت 

صبوری که دارند تشکر کرد.

روند اجرای بزرگ ترین طرح عمرانی كاشان چگونه است؟

پیشرفت 20 درصدی پروژه زیرگذر مدخل
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری عنوان كرد

ارزش 410 میلیارد ریالی پروژه های دهه فجر 
مدیریت شهری کاشان

ارزش  به  اشاره  با  بذرافشان  مهدی 
4۱ میلیارد تومان پروژه  های مختلف 
از  بهره برداری  فجر،  دهه  اله  ایام  در 
بیمارستان  جنب  مکانیزه  پارکینگ 
پارک  مصنوعی  چمن  زمین  میالد، 
شهید روحی، بوستان کاشان مهر در 
شهرک خاتم االنبیا، انتقال خط لوله 
پسآب شهری به طول 7 کیلومتر و...
به عنوان برخی از این پروژه ها نام برد.

به  ایام  این  پروژه های  ذکر  به  وی 
افزود:  و  پرداخت  منطقه  تفکیک 
ریال،  میلیارد   ۱7.5 با  یک  منطقه 
ریال،  میلیارد   33.3 با  دو  منطقه 
ریال،  میلیارد   ۱5.2 سه  منطقه 
و  ریال  میلیارد   30.5 چهار  منطقه 
در  ریال  میلیارد   53 با  پنج  منطقه 

پروژه های دهه فجر سهیم هستند.
بهره برداری  از  همچنین  بذرافشان 
فضای  و  پارک ها  سازمان  پروژه های 
ریال،  میلیارد   45 میزان  به  سبز 
با  مسافر  بار  نقل  و  حمل  سازمان 
ریال  میلیارد   25 از  بیش  اعتبار 
 ۱5 ترافیک  و  نقل  و  حمل  حوزه  و 
انقالب  پیروزی  ایام  در  ریال  میلیارد 

اسالمی خبر داد.
وی از اجرای آسفالت با بیش از ۹0 
میلیارد ریال اعتبار در دهه فجر نیز 
کاشان  شهرداری  عزم  بر  و  داد  خبر 
برای رفع دغدغه های ضروری و دارای 

اولویت در این زمینه تأکید کرد.
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیر 
اجرای  همچنین  کاشان  شهرداری 
و  شد  متذکر  را  شهریاران  طرح 
پرورش  محوریت  با  طرح  این  افزود: 
همراه  به  نوجوان  استعدادهای 
جامعه  با  و  شهروندی  آموزش های 
می شود. اجرا  آموزان  دانش  هدف 

برعهده  طرح  این  نظارت  و  مدیریت 
شهرداری کاشان بوده که با همکاری 

مشارکت  و  پرورش  و  آموزش  اداره 
مدارس و نقش آفرینی دانش آموزان 

کاشانی به عرصه اجرا می رسد.
عملیات  آغاز  ادامه  در  بذرافشان 

و  کالن  پروژه  سه  احداث  و  اجرایی 
و  شد  یادآور  را  شهری  استراتژیک 
الهیه  پارک  احداث  عملیات  افزود: 
شهری  پارک  بزرگ ترین  عنوان  به 
کاربری  با  و  هکتار   20 مساحت  به 
بلوار  در  گردشگری  تفریحی  مجتمع 
حسن  امام  میدان  محدوده  الهیه 
عسگری)ع( به سمت مصلی بقیه اله 
االعظم)عج( با اعتبار برآورد شده 50 
میلیارد ریال در فاز نخست آغاز شد.

وی، آغاز عملیات اجرایی بزرگ ترین 
نیز  را  شهر  هنری  فرهنگی  پردیس 
پروژه  این  گفت:  و  کرد  خاطرنشان 
شامل  مربع  متر   5200 زیربنای  با 
نفر،   350 ظرفیت  با  تئاتر  آمفی 
پالتوی 200 نفره، گالری، نمایشگاه، 
کتابخانه،  کتاب،  کافه  مطالعه،  سالن 
سایت رایانه، البراتور زبان، کارگاه های 
آموزشی و... است که فرآیند اجرایی 
آن در فاز نخست با اعتبار 50 میلیارد 
شروع  را  خود  اجرایی  فرآیند  ریال 

کرد.
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیر 
مجموعه  کلنگ زنی  به  شهرداری، 
)حاج  االنبیا  خاتم  شهرک  ورزشی 
عنوان  و  اشاره  مصلح(  اکبر  علی 
عنوان  به  پروژه  این  کرد:زیربنای 
 4800 ورزشی  مجموعه  بزرگ ترین 
چند  سالن  دارای  و  بوده  مربع  متر 
با  و...(  بسکتبال  )فوتسال،  منظوره 
ظرفیت یک هزار تماشاگر، سالن های 
بدنسازی، کشتی، ورزش های رزمی و 
همچنین سالن مدیریت بحران ویژه 
استقرار تیم های امدادی و اورژانش، 
مونیتورینگ  و  پشتیبانی  تجهیزات 
و...است که با اعتبار پیش بینی شده 
پیش  زمان  با  و  ریال  میلیارد   70

بینی شده دو سال احداث می شود.
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رینگ ترافیکی قطب راوندی- میدان نوش آباد

بازشدن گره چهل ساله شهر

است  موضوعاتی  ها  شهرداری  عمرانی  های  پروژه  واثقی/  فرخنده 
این  از  مواردی  و  مسیر  انسداد  یا  و  ها  آلودگی  دلیل  به  معموالً  که 
می شود  شهروندان  عمومی  نارضایتی  موجب  موقت  صورت  به  قبیل 
اما اگر شهروندان از نتایج عملیات و اهداف نهفته در پس آن ها مطلع 
باشند خود پذیرای تغییرات هستند. از این رو با هدف آگاهی بخشی 
و رفع نقاط ابهام شهروندان به سراغ یکی از پروژه های در دست انجام 

شهرداری  یعنی خیابان میرعماد رفتیم. 
مدتی است که این خیابان به دلیل انجام عملیات عمرانی شهرداری 
مسدود و تغییرات بسیار مناسب و مطلوبی هم مشاهده می شود اما 
همانگونه که در سطور فوق ذکر شد قطعاً برای بسیاری از شهروندان 
این سواالت ایجاد شده که به چه دلیل به تغییرات در این مسیر دست 
زده اند؟ چه میزان هزینه اختصاص داده است؟ و پیش از هر چیز چه 
اهداف و طرح هایی در پس این تغییرات وجود دارد ؟و در نهایت آیا 
کفه ی نتیجه بر هزینه می چربد؟ که در اینجا توضیحات "مهندس 
محمد حسین واحدیان- شهردار منطقه ۱" را در این باره می خوانید:

بر  بالغ  گرفته شده  نظر  در  پروژه  این  برای  که  کل  اعتبار  واحدیان: 
دو میلیارد تومان است که در دو فاز انجام می شود.فاز یک اصالح و 
بهسازی پیاده رو بود که از اواسط پارسال شروع و تا اواسط امسال هم 
ادامه داشت که در طی آن عرض پیاده رو بیشتر شد چرا که در این 

مسیر عابر پیاده نقش پررنگی دارد.
فاز دوم بهسازی محور سواره رو است. از ابتدای ماه دی آغاز و تاکنون 

60 درصد کار پیشرفت کرده است.
از آنجا که آسفالت شرایط خوبی نداشت، حفاری های متعددی صورت 
گرفته بود، زیرسازی مناسب نبود و بر اثر بارندگی های شدید در میدان 
سنگ که از لحاظ شیب بندی پایین ترین نقطه است آبگرفتگی هایی 
در مغازه ها و پاساژها مشاهده شد که این مسائل و دیگر موارد قبل از 

هر اقدام باید رفع می شد.

و  مهم  های  از شریان  یکی  این مسیر  دانیم  كه می  همانگونه 
اصلی در مركز شهر است و انجام پروژه های عمرانی در چنین 
مسیری مسائل و سختی های خاص خود را دارد با این اوصاف 

چه دالیلی باعث  شروع اقدامات عمرانی در این مسیر شد؟

به چند دلیل به این مسیر ورود پیدا کردیم. از جمله خیابان میرعماد 
یکی از ورودی های اصلی به بازار کاشان است و به دلیل استقرار عناصر 
مختلف مانند: کاروانسرای گمرک، مسجد میر عماد، مقبره و جداره 
تاریخی خود میدان یکی از محورهای شاخصی است که می تواند برای 
جذب گردشگر حس دعوت کنندگی و پذیرش ایجاد کند از اینرو این 
محور باید در شان بازار کاشان باشد. هم چنین از سوی  اهالی محل، 
کسبه و حتی عابران درخواست های متعدد هم چون تعمیر فرسودگی 

آسفالت و بهسازی سنگ فرش مطرح شده بود.
دلیل دیگر آن که پیاده رو این محور در مقایسه با سواره غالب است 
و از طرفی عرض پیاده رو کم است بنابراین در طرح جدید به گونه ای 

عمل کردیم که عرض پیاده رو بیشتر شود تا عابران از امنیت بیشتری 
برخورد  باشند. از طرفی از آنجایی که بافت تاریخی و بافت مرکزی 
شهر با یکدیگر گره خورده است سیاست به کار رفته این است که دو 
هدف مورد نظر یعنی تناسب این دو بافت و دیگر هدف یعنی ایجاد 
و حفظ آرامش بیشتر در بافت مرکزی محقق شود. بنابراین بهترین 

متریال استفاده از بلوک فرش است. 
با سرعت کمتری همراه است.   بلوک فرش  طبعا حرکت سواره روی 
دیگر چشم انداز ما این است که با توجه به شکل گیری و احیای بافت 
و  برود  راه  پیاده  به سمت  شهر  داخلی  شبکه های  آینده  در  تاریخی 
شهروندان هم  همگام با آن باید فرهنگ پیاده روی را در خود تقویت 

کنند.

چه اهداف ویژه تری در این محور طرح شده؟ آیا تنها تغییرات 
كالبدی و فیزیکی در نظر گرفته شده است؟

اهداف اصلی ایجاد حیات شبانه در شب  و ایجاد انگیزه برای عابران 
پیاده با هدف کاهش تردد سواره رو است. این محور یکی از اماکنی 
که  همانطور  کرد.  پیاده  آن  در  را  شبانه  حیات  توان  می  که  است 
می دانید خیابان میرعماد بعد از ساعات اداری عماًل دیگر پویایی در 
آن بدان صورت دیده نمی شود و به پارکینگ بدل می شود  اما خیابان 
رجایی و میدان سنگ هم به عنوان ورودی بازار بسیار فعال است اما 
این پل ارتباطی  در ساعاتی قطع می شود. برای فعال کردن این مسیر  
نیازمند کمک هنرمندان بودیم. از طرفی هنرمندان هم دغدغه هایی 

داشتند تا بتوانند خود را به مردم بشناسند در نتیجه جلساتی با آنان 
تشکیل شد و به نتایج مثبت متنهی شد. 

هدف دیگر افزایش عابر پیاده از طریق ایجاد انگیزه برای انجام این عمل 
است . همیشه از مردم خواسته می شود تا حد امکان برای ترددهای 
درون شهر کمتر از خودروی شخصی استفاده کنند اما این کار عالوه بر 

بحث های زیرسازی و پیش نیاز ها باید شادابی 
و نشاط هم برای عابر پیاده داشته باشد که این 
کار یعنی "ایجاد انگیزه" از سوی هنرمندان ایجاد 

می شود.  
برگزاری  شهرداری  اهدافی  چنین  قالب  در 
سمپوزیوم سردیس فرهیختگان و مشاهیر کاشان 
را در پیش دارد. خروجی آن در این محور نمایش 
داده می شود  و در مجموع نگاه خاص و فرهنگی 
به این محور اعمال شود . به طور کلی به دنبال 
این هستیم که با یک سری ایده ها فرهنگ سازی 
و  مردم  آرامش  امکان  که  گیرد  صورت  هایی 

تعامالت بیشتر فراهم شود

نهایتا سواره رو این محور حذف می شود؟
بلکه  نبود   ابتدا هم هدف حذف سوار رو  نه...از 
افزایش تعداد عابر پیاده است. اما با شروع پروژه 
نتایج خوبی را مشاهده کردیم. سابقا زنده بودن 

و  روانی  به معنای  این مسیر وجود داشت ولی  به معنای حرکت در 
آرامش نبود و همیشه درگیری ها دیده می شد.

پررنگ تر مشاهده  به صورت  پیاده روی  بینیم که حس  اما حاال می 
می شود و این مسیر بسیار زنده و پویاتر از قبل است.

 با مشاهده این نتایج بر آن شدیم تا تمامی جوانب بررسی شود که 
"آیا می توان  این مسیر را پیاده محور کرد یا خیر". این موضوع قرار 
است در شورای ترافیک شهرستان مطرح و بررسی شود و چنانچه تمام 
دغدغه های مردم در این طرح و پاسخگویی آنها لحاظ شود ممکن است 
به این سمت برویم که مسیر پیاده محوری با لحاظ دسترسی ماشین 

های محلی داشته باشیم و از آن مسیر پر تردد  دور شویم

برای خیابان رضا عباسی هم چنین طرح های مشابهی برنامه 
برنامه ریزی شده است؟

انجام شده ولی کامل  این خیابان در سال های گذشته  جداره سازی 
نیست که مجدداً شروع می شود. کف سازی آن تا خیابان باب الحوائج 

در سال آینده بخشی از برنامه است. 

مهندس  به  هم  سری  گزارش  این  بیشتر  هرچه  تکمیل  *برای 
محمدرضا قنبری - رییس قسمت موتوری شهرداری زدیم. وی 
در طول اجرای این پروژه مجریان و دست اندرکاران آن را یاری می 

نماید. 
بنابراین باید از قول ایشان مبلغ یکصدو هفتاد میلیون تومان را به این 
برآورد اضافه کنیم که تمامی این مبلغ صرف جمع آوری آسفالت قبلی، 
برچیدن جداول فرسوده، خاکبرداری، باتالق برداری و اجرای عملیات 
شفته کاری جهت تثبیت خاک مصرف شده است. قنبری در این زمینه 
اضافه می کند: اجرای کلیه عملیات ذکر شده بصورت شبانه روزی و به 

مدت ۱2 روز به اتمام رسید.

پروژه ای در قلب بافت تاریخی شهر
»میرعماد«؛ حیات شبانه با طعم فرهنگ

مسعود قرائتی/ احداث بعضی از راه های حاشیه شهر 
توان  می  یقین  به  که  است  برخوردار  اهمیتی  چنان  از 
داخل  های  خیابان  نمودن  عریض  و  آزادسازی  از  گفت 
شهر مهم تر به نظر می رسد. یکی از این راه ها احداث 
رینگ ترافیکی 45 متری حد فاصل بلوار معمار تا میدان 

نوش آباد است.
شاید بعضی از شهروندان کمتر در این نقطه شهر عبور 
و مرور داشته باشند اما آنان نیز با خواندن مطلب فوق 
متوجه خواهند شد که چگونه از مزایای این شاهراه در 
داخل شهر برخوردار می شوند که البته یکی از این مزایا 
کم شدن بار ترافیک در میدان ولیعصر، خیابان 22 بهمن 
و حتی میدان ۱5 خرداد و به تبع آن روان شدن عبور و 
مرور در دیگر خیابان های منتهی به این مکان ها خواهد 

بود.
برای نیل به اطالع رسانی بهتر به همشهریان بر آن شدیم 
تا از نزدیک چند باری در این مسیر در حال احداث رفت 
و برگشتی داشته باشیم و در نهایت پای صحبت مهندس 
شهرداری  موتوری  خدمات  رئیس  قنبری-  محمدرضا 
خیابان  انتهای  در  واقع  نام  همین  با  اداره ای  در  کاشان 
کارگر بنشینیم تا از چند و چون و امور فنی، مهندسی 

این پروژه مطلع گردیم.
مهندس محمدرضا قنبری می گوید: احداث رینگ 45 
آباد جهت  نوش  میدان  تا  معمار  بلوار  فاصل  متری حد 
و دسترسی  نقلیه  وسایل  کلیه  مرور  و  عبور  در  تسهیل 
به  و سفید شهر  آباد  علی  آباد،  نوش  از شهرهای  مردم 
ترافیک میدان  بار  نیز جهت کم کردن  و  سمت کاشان 

ولیعصر و بلوار خادمی و مطهری می باشد. 
فاز یک این پروژه هم اکنون در حال اجراست به طول 
300 متر که شامل اجرای عملیات زیرسازی)خاکبرداری، 
خاکریزی( تسطیح و غلتک زنی جدول گذاری و آسفالت 

می شود.
از پروژه یک میلیارد و ۹00 میلیون  هزینه این قسمت 
حدفاصل  متر،   300 این  دقیق  محل  باشد.  می  تومان 
است.  دو  ناحیه  شهرداری  مقابل  تا  راوندی  قطب  بلوار 

قنبری در ادامه می گوید: همانطور که مالحظه می کنید 
انتهای این قطعه 300 متری به انبوهی از منازل مسکونی 

شهرک انقالب برخود میکند. 
از  آنهاست.  از  یکی  هم   2 ناحیه  شهرداری  ساختمان 
آغاز می گردد که شامل  کار  فاز دوم  بعد  به  نقطه  این 
آزاد سازی این منازل مسکونی )مهمترین کار( تخریب، 
بعدها  و  آسفالت  و  گذاری  جدول  زیرسازی،  تسطیح، 

روشنایی و فضای سبز می باشد.
هزینه فاز دوم نیز 3 میلیارد و 800 میلیون تومان برآورد 
سازی  آزاد  هزینه  بدون  مبلغ  این  البته  که  است.  شده 
منازل مسکونی می باشد. مسیر فوق مستقیماً به میدان 

نوش اباد ختم می گردد.
رینگ  ادامه  دوم  پروژه 

ترافیکی
درباره  قنبری  مهندس  اینجا  در 
اهداف  و  کار  بقیه  از  ما  پرسش 
به  اینجا  از  گوید:  می  مسیر  این 
بعد دیگر تخریب و تصرفی در کار 
نیست یعنی از میدان نوش آباد تا 
کنارگذر انتهای کارگر به صورت 
با عرض 52  بلوار حاشیه ای  یک 
متر و طول 8300 وجود دارد که 
به صورت ادامه رینگ ترافیکی از 

آن استفاده می گردد. 
وسائل نقلیه با عبور از مسیر فوق 
کارگر  انتهای  از  گذشتن  از  پس 

و زیر پل جاده آران و بیدگل به بلواری می رسند که از 
جلو ترمینال میدان میوه و تره بار عبور می کند و سپس 
از  یکی  ترتیب  بدین  شوند.  می  وارد  زجاجی  میدان  به 
کاربرد های کلی این رینگ ترافیکی تا اندازه ای کار یک 
کمربندی را انجام می دهد و تسهیل و روان می گرداند.

به  و  نماید  بازگشت می  ابتدای مسیر  به  قنبری سپس 
تقاطع معمار و بلوار قطب راوندی اشاره می نماید و می 
گوید: در این تقاطع 3 گذرگاه غیر همسطح در سه طبقه 
از روی هم عبور می نمایند که همانا ابتدای گذرگاه غیر 

هم سطح مدخل -منتطری می باشد.
۱- مسیری که از قطب راوندی به سمت میدان ولیعصر 

عبور می کنند و یا بالعکس. 
2- مسیری که از معمار قصد ورود به رینگ 45 متری را 

دارد و بالعکس.
3- ماشین هایی که از سمت راوند قصد ورود به رینگ 

45 متری را دارند و یا بالعکس
 خالصه اینکه حجم همه این عبور و مرور ها در این تقاطع 
به شکل کارشناسانه ای مهندسی گردیده به گونه ای که 

بار ترافیکی در این نقطه تقسیم و سبک می شود.

تملک و دارایی ها چگونه صورت گرفت؟
با اینکه بیشترین قسمت های این رینگ ترافیکی از زمین 
های بایر اطراف شهر عبور می کند اما باز هم در نقاطی 
مانند انتهای 300 متر اول پروژه خانه های زیادی بر سر 
راه وجود دارد. تملک و خرید این خانه ها چگونه و به 
چه مبلغی صورت گرفته یا می گیرد؟ عالوه بر آن خود 
همین زمین هایی که ظاهراً بایر و اراضی بدون مالک به 
نظر می رسد، روزگاری در آن کشت و زرعی صورت می 

گرفته است. 
آیا اکنون همان زارعین )ولو اینکه خود یا اجدادشان پولی 
برای این زمین ها نپرداخته اند( ادعای مالکیت نمی کنند؟ 
و آیا این ادعا بعدها نمی تواند منجر به مسائل حقوقی و 

شاکی خصوصی در مقابل شهرداری شود؟ 
البته خبر دار شدیم که با درایت و کاردانی و دوراندیشی 
اما  گردیده  مرتفع  موانع  و  مسائل  این  فعلی  شهردار 
چگونگی حل این معما و گره ها که همانا برخورد صحیح 
با مدعیان امالک است خود شنیدنی و خواندنی بود که 
متاسفانه موفق به دریافت چگونگی و بازتاب آن نشدیم. 
چرا که قرار بود نشستی با جناب دادایی مسئول امالک 
و دارایی های شهرداری داشته باشیم که موفق به زیارت 
ایشان نشدیم. گره ها و مسائلی که 40 سال باعث گردید 

تا شهرداران قبلی قادر به تملک این زمین ها و گشودن 
راهی از میان آن نشوند.

تملک و مشکالتش 
یک  احداث  در  اقدام  اولین  و  مهمترین 
خیابان، تملک سازه ها و زمین هایی است 
باید  این پروژه قرار دارد که  بر سر راه  که 
شهرداری آن را به قیمت عادالنه خریداری 
و تخریب نماید. اما کلمه عادالنه به دنبال 
خود یک دنیا حرف، مشاجره و حتی گاهی 
نزاع و شکایت به دنبال دارد. مالکیت شخص 
محترم است اما سوی دیگر این قضیه منافع 

یک شهر قرار دارد. 
گسترش  با  امروزه  که  دیگری  موضوع 
از  پس  کند  می  خودنمایی  شهرنشینی 
قرار  این  از  مطلب  است  خیابان  احداث 
است  جاده  یا  خیابان  این  احداث  با  است: 

پیدا  صعودی  ارزش  ملک  این  باقیمانده  که 
ما  به  و چسبیده  است که در شهر مجاور  نقل  می کند. 
یعنی آران و بیدگل مردم، مالک را تشویق و ترغیب به 
واگذاری می کنند و این خود باعث احداث خیابان هایی 
بی عیب و نقص شده است. اما در شهر ما متأسفانه گاهی 
ترغیب  را  او  نیز  اطرافیانش  و  نمی کند  مالک همکاری 
افزون طلبی  و تشویق به مقاومت و کارشکنی مبنی بر 

می نمایند.
در چنین مواردی است که مهارت و درایت شهردار پا به 
میدان می گذارد و قضیه را فیصله می دهد به گونه ای که 
نه پروژه خیابان معطل بماند و نه شکایتی برای شهرداری 

به یادگار بماند. 
خوشبختانه امروزه ابزارهایی در دست شهرداری هاست 
که می تواند جای پول نقد را بگیرد. دادن مجوز ساخت، 
پروانه ساختمانی ،فروش تجاری، فروش تراکم و چندین 

مورد دیگر از آن جمله است. 
مالکین  یا  مالک  که  شود  می  دیده  گاهی  اینها  همه  با 
زمینی که روزگاری کاربری زراعی داشته 
و  افتاده  از آب  به قول معروف  امروزه  و 
این کاربری را ندارد و از سوی دیگر بر 
دارد  قرار  پروژه شهرداری  راه یک  سر 
نیز می داند که بدون احداث  و مالک 
ارزش  زمینش  خیابانی  یا  راه  چنین 
بر  هم  باز  اما  داشت،  نخواهد  چندانی 
عدم واگذاری مقاومت و گاهی عناد می 

ورزد. 
این  از  مورد  یک  در  سطور  این  راقم 
که  بود  ناظر  و  شاهد  برخورد ها  قبیل 
شخص جلو ماشین راه سازی خوابید تا 

مانع از کار شود. 
شهرداری از عریض کردن این قسمت 
صرفنظر  بود  شهر  اطراف  که  جاده  از 
مسیر  در  تهدید  یک  عنوان  به  قسمت  این  امروز  کرد. 
و  محلی  معتمدین  اخیرا  خوشبختانه  دارد.  وجود 
به  توانند  از عوامل مردمی هستند که می  شورایاری ها 
نمایند.  تسهیل  را  آن  و  ببخشند  سرعت  اموری  چنین 
نمونه آن در مورد فوق )رینگ ترافیکی شهر( به خوبی 

مشهود و نمایان بوده است.

متأسفانه  ما  شهر  در 
همکاری  مالک  گاهی 
نیز  اطرافیانش  و  نمیکند 
به  تشویق  و  ترغیب  را  او 
مبنی  کارشکنی  و  مقاومت 

بر افزون طلبی می نمایند.
در چنین مواردی است که 
پا  و درایت شهردار  مهارت 
به میدان می گذارد و قضیه 

را فیصله می دهد
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مهدی سلطانی راد/ اقتصاد، صنعت و اشتغال؛ سه کلیدواژه در ادبیات اکثر 
مسؤالن کشور طی سالهای اخیر است. سه کلیدواژه که رهبری نظام نیز بارها 
و بارها با علم به اهمیت آنها در راه توسعه کشور طی سالیان اخیر از مسؤالن 
سه قوه خواسته تا در شکوفایی آنها بکوشند. این یعنی رونق اقتصاد، صنعت و 
اشتغال تنها وظیفه دولت نیست و همه قوا حتی نظامیان نیز در حد وسع خود 

تالشگر این عرصه ها باشند.
در سلسله مراتب حاکمیتی، فرمانداران و نهادهای کالن بومی در شهرستانها 
نیز در حوزه رونق اقتصاد، صنعت و اشتغال وظایف و مسؤلیتهایی بر عهده 
دارند که در شهرستان کاشان نهاد باالدستی ناظر و راهبر این سه عرصه 
»فرمانداری« است. شاید شنیدن نظرات معاون برنامه ریزی فرمانداری کاشان 
پیرامون عملکرد نهاد ارشد اجرایی شهرستان در این سه حوزه بد نباشد، 
خاصه آن که کاشان شهری است صنعتی و اقتصادی و فرمانداری این شهر 
در سالیان اخیر دست کم با برپایی نشستها و گعده های مختلف با صاحبان 
بخش خصوصی صنعت، تالش کرد فاصله میان مسؤلین و فعاالن این بخش 
را بشدت کاهش دهد. آنچه در این گفتگوی مطول و اختصاصی با مسعود 
خاندایی »معاون برنامه ریزی فرمانداری کاشان« می خوانید نتایج 5 سال 
جدیت فرمانداری کاشان در توجه به حوزه های اقتصاد، صنعت و اشتغال 

شهرستان است.

در یکی دو سال اخیر عبارات »كارگروه رفع موانع تولید« در اخبار 
منتشره از فرمانداری كاشان زیاد شنیده شد؛ دقیقأ این كارگروه از 

چه زمانی كلید خورد و چه وظایفی بر عهده داشت و دارد ؟ 
کارگروه رفع موانع تولید در کاشان بعد از ابالغ استاندار به فرمانداری در 
سال ۹4 رسمأ کار خود را آغاز کرد. با وجودی که این کارگروه به عنوان یک 
وظیفه ی سازمانی از تشکیالت باالدستی ابالغ شد ولیکن فرمانداری کاشان پا 
را فراتر گذاشت. طرحی با عنوان منادیان عرصه تولید و اشتغال پایه گذاری و 
اجرا کرد تا موانع کسب و کار را با سرعت برطرف کرده و شتاب سرمایه گذاری 
را افزون کند. این کار در کل کشور منحصربفرد بود و همزمان با کارگروه رفع 

موانع تولید آغاز به کار کرد که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
رئیس کارگروه رفع موانع تولید در هر شهرستان فرماندار است. دبیر کارگروه 
در عهده ی رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت است. فلسفه  تشکیل این  
کارگروه آن است که موانع و مشکالت پیش پای شرکت های صنعتی و تولیدی 
را بردارد. هدف این است که خللی در کار تولید کشور پیش نیاید. مشکلی 
برای اشتغال مردم ایجاد نشود. چون تولید و اشتغال و درآمد و رفاه مردم 
چون حلقه های زنجیر به هم وصل و مرتبط هستند. کوچک ترین اشکال در 
این حلقه ای از این زنجیره شهروندان را با چالش جدی مواجه می سازد. هدف 
از تشکیل کارگروه کم کردن بوروکراسی های اداری معمول است. مشکالت 
و آسیب ها در این کارگروه بررسی شده و و با سرعت رفع می شود. در این 
جا بد نیست به کارگروه سرمایه گذاری شهرستان اشاره کنم. رئیس این 
کارگروه فرماندار است و دبیری آن نیز در عهده ی معاونت برنامه ریزی و 

توسعه فرمانداری است. 

چند شركت و بنگاه اقتصادی در كاشان این مدت مورد بررسی واقع 
شدند؟ 

مسئولین شهرستان منتظر نمی شوند که صاحبان صنایع به کارگروه رفع موانع 
تولید مراجعه کرده و چالش ها و آسیب های خود را مطرح کنند. بلکه به 
صورت مستقیم وارد میدان شده و صنایع شهرستان را از نزدیک بازدید کرده و 
بررسی می کنند. اگر خواسته باشم مصداقی به این موضوع اشاره کنم به عنوان 
مثال کارگروه رفع موانع تولید از 23 مهرماه ۹7  تا 23 مهرماه ۹8 از ۱23 
شرکت و مجموعه ی صنعتی شهرستان بازدید کرده است. گستره بازدیدها از 
شرکت های کوچک تا شرکت های متوسط و بزرگ را در بر گرفته است. از آن 
موقع به بعد نیز کارگروه به طور متوسط هر هفته به 3 شرکت سرزده و مسائل 

و مشکالت این حوزه را بررسی کرده  است. 

بزرگترین چالش ها و دغدغه های این صنایع چه بود و چه امکاناتی از 
حیث ارائه تسهیالت مادی برای شان فراهم شد؟ 

عمده ترین مشکل مبتالبه شرکت ها و صنایع کمبود سرمایه در گردش است. 
اکثراً برای توسعه ی زیرساخت های خود درخواست وام و تسهیالت دارند. در 
مرحله ی بعد مشکالتی است که در مواجهه با ادارات خدماتی مثل برق، تأمین 
اجتماعی، جهاد کشاورزی، شهرداری، آب و فاضالب، گاز، محیط زیست، منابع 

طبیعی و شرکت شهرک ها مطرح می شود. 
یکی از مهم ترین اقداماتی که برای رفع مشکالت صنایع طی سال های ۹6 و 
۹7 انجام شد، تصویب و ارائه تسهیالتی بود که بانک ها افزون بر تسهیالت 
که معموالً از منابع داخلی به صنعت گران پرداخت می شود از منابع ملی 
اقدام کرده و بخشی از مشکل نقدینگی صنایع را رفع کنند به نحوی که در 
همین دو سال بیش ۱06 میلیارد تومان تسهیالت در کارگروههای مختلف 
شهرستان تصویب و فرآیند دریافت آن از طریق سامانه بهین یاب در اختیار 
صنایع شهرستان و منطقه قرار گرفت. مشکالت کم و بیش برای همه هست 
ولی بعضی شرکت ها وضعیت خود را تجزیه و تحلیل کرده و نقاط ضعف و 
قوت را احصاء کرده اند. نیروهای نخبه و زبده ای برای رفع مشکالت و ارتقای 
بهره برداری به کار گرفته و دقیقاً می دانند چگونه با چالش ها روبرو شده و آن 

را برطرف کنند. به عبارت دیگر چاره ی درد خود را 
می دانند. آگاه هستند چه چیزی می خواهند و برای 
رفع آن باید به کجا مراجعه کنند ولی بعضی شرکت ها 
از وضعیت  خود بی اطالع هستند. این گونه شرکت ها با 
چالش خود بیگانه هستند. و بهتر است با به کارگیری 
نیروهای ماهر و متخصص در راستای رفع و اصالح 

آن اقدام کنند.

در موضوع ورود به دغدغه ها و چالش های بین 
صنایع و برخی ادارات با هدف رونق اشتغال، 
كه  هست  موردی  هست؟  مدنظرتان  موردی 

فالن صاحب بنگاه اقتصادی از عمق سخت گیری و قانونگرایی ادارات 
نزد شما گله مند باشد؟

بعضی از مشکالت صنعت با تدبیر مجموعه ی سازمان ها و ادارات شهرستان 
قابل رفع است. ما باید همه ی تالش خود را به کار بگیریم که چرخ صنعت با 
شتاب روزافزون بچرخد تا زندگی مردم در این اوضاع و احوال با مشکل مواجه 
نشود. این یک منافع کالن و جمعی است. نباید طوری رفتار کنیم که حق و 
حقوق سازمانی مقدم بر منافع جامعه و مردم قرار گیرد. هرچند هر کدام در 

جای خود با اهمیت است ولی باید شرایط را در نظر بگیریم.
اجازه بدهید در اینجا مثالی بزنم. وقتی برق یک شرکت بزرگ تولیدی بدون 
اطالع و هماهنگی قبلی و بواسطه عدم پرداخت قبض قطع می شود با قطع 
کردن برق یک منزل مسکونی بسیار متفاوت است. در یکی از جلسات کارگروه 
همین موضوع مطرح شد. مدیر یکی از شرکت های فعال در منطقه گفت؛ 
وقتی برق شرکت به یک باره قطع می شود خسارت هنگفتی به کارخانه وارد 
می شود. یعنی یک قطعی ساده ی برق حداقل 3000 دالر به جیب آمریکا 

می ریزد! سرد و گرم شدن کوره باعث فرو ریختن بدنه ی داخلی کوره می شود. 
این در حالی است که کلیه تجهیزات کوره از آمریکا خریداری شده است. این 
یکی از ده ها خسارتی است که در اثر قطع برق یا گاز به یک شرکت تولیدی 

وارد می شود.
همه ی  به  کرد.  چاره اندیشی  مشکل  این  برای  تولید  موانع  رفع  کارگروه 
با صنایع و شرکت های تولیدی به نحو  سازمان های خدماتی تکلیف کرد 
شایسته ای همکاری کنند. این بخشنامه ابالغ شد و انصافاً ادارات همکاری 

خوبی کرده اند. 

از نتایج توجه و نگاه ویژه به سرمایه گذاران عمده در منطقه از سوی 
فرمانداری، نمونه ای مدنظرتان هست؟ 

مجموعه فرمانداری کاشان به محض این که سرمایه گذار پا به کاشان گذاشته و 
فرمانداری به این جمع بندی اولیه رسیده است که موضوع جدی است و به درد 
منطقه می خورد به صورت مستقیم موضوع را پیگری کرده و به سرمایه گذار 

کمک کرده است تا کار انجام شود. سایپا سیتروئن یک 
است. سرمایه گذاری 300  این خصوص  در  موفق  نمونه 
میلیون دالری که به محض تصویب برجام محقق شده 
برای کاشان  را  اشتغال حداقل 30 هزارنفری  و ظرفیت 
پی ریزی کرده است. هرچند با موانعی که برای برجام پیش 
آمد به مشکل برخورد ولی همچنان ظرفیت بالقوه ای است 
که به محض رفع مشکالت قابلیت تحقق دارد و اشتغال و 

اقتصاد منطقه را دگرگون می کند.

درباره طرح منادیان كه همان ابتدا به آن اشاره ای 
گذرا كردید، كاركرد آن چگونه بود ؟

نوعی  به  اشتغال  و  تولید  عرصه  منادیان  طرح  رسالت 
مکمل کارگروه رفع موانع تولید و اشتغال است. در این 
شرکت ها  و  صنایع  از  سرزده  به صورت  مسئولین  طرح 

بازدید می کنند. هدف این است که مشکالت شرکت از نزدیک بررسی شود. 
آیا مدیران صنایع مشکلی با دستگاه های اداری و خدماتی دارند و اگر پاسخ 
مثبت است، برای رفع آن چه کاری باید انجام داد. این ایده باعث تقویت 
روحیه مدیران صنایع شد و نتایج خوبی در برداشت. مدیر شرکت تولیدی 
و صنعتی به عنوان افسران خط مقدم تولید و اقتصاد احساس کردند که 
مسئولین شهرستان در کنار صاحبان صنایع قرار گرفته و پشتیبان تولید و 

کار و اشتغال هستند.

در این مدت بین رفع موانع تولید و اجرای قانون تعارضی بروز نکرد؟ 
سؤال خوبی است؛ باید بگویم، کارگروه به دنبال این نیست که برای حل 
مشکالت شرکت های تولیدی و صنعتی قانون را دور بزند. بلکه هدف این 
است که با استفاده از ظرفیت های قانونی و گاهی کمی انعطاف بعضی از 
مسائل و مشکالت را مرتفع کند. یادم هست استاندار وقت- آقای زرگرپور- 
معتقد بود قانون در استان اصفهان به شکل ۱20 درصدی اجرا می شود! یعنی 
خیلی در امور سخت گیری می شود و این موضوع برای کاشان دوچندان است. 
سخت گیری قانونی به اضافه نداشتین اختیارات الزم سازمان ها و ادارات دولتی 

مردم را با مشکل و مانع مواجه کرده است. 

كاشان- كه  است  ادارات هم چالشی  مدیران  اختیار  دایره  كمبود 
دومین شهر بزرگ استان- با آن دست به گریبان است؛ آیا به موازات 
كارگروه رفع موانع، تدبیری هم برای گسترش اختیار مدیران ادارات 

شهرستان صورت گرفت؟
اختیارات بعضی از مدیران دستگاه های دولتی در کاشان در حد تشکیل پرونده 
است. آن وقت اداره کل باید در مورد آن پرونده نظر بدهد. این یعنی بروکراسی 
سنگین اداری که بر شهرستان کاشان حاکم است. این برای کاشان زشت است 
که یک اداره با این همه مدیر و کارشناس اختیار رسیدگی به یک پرونده را 
نداشته باشد! اقداماتی برای رفع این مشکل انجام شده است. رئیس ۱5-۱6 
اداره به سطح معاون مدیرکل ارتقاء پیدا کرده و اختیار بسیاری از امور تفویض 
شده است. نکته جالبی که در این خصوص وجود دارد آن است که گاهی 
با پیگیری هایی که انجام شده است وزارتخانه بخشی از 
مسئولیت ها اداره در کاشان را تفویض اختیار کرده است 
ناچار شده  فرمانداری  مقاومت می کند!  اداره کل  ولی 
است برای رفع این مشکل از استانداری کمک گرفته تا با 
دستور و تأکید صریح شخص استاندار مشکل رفع شود.

شهرستان،  در  تولید  های  چالش  رفع  از  فارغ 
قطب  سه  دو  از  یکی  به  تبدیل  مستعد  كاشان 
صنعتی حداقل در بین چند استان مجاور هست؟ 

بله، کاشان شایستگی  بهتر از این ها را دارد و نقطه ی 
در  سرمایه گذاری  است.  کشور  سرمایه گذاری  طالیی 
شهرک  واگذاری  است.  گرفته  شتاب  اخیر  سال های 
صنعتی امیرکبیر 2 راه را برای سرمایه گذاری هزاران میلیاردی باز کرده است. 
این شهرک راه اندازی شده و آماده ی فعالیت است. ایجاد صنایع و اشتغال در 
چند نقطه دیگر کاشان مانند جاده قمصر، جاده نوش آباد، جاده دّره، جاده 
قم- مشکات، بلوار راوند و .. موید این نکته است که کاشان مستعد ترین نقطه 
برای برای سرمایه گذاری است. افتتاح و بهره برداری از فاز نخست بزرگ ترین 
سایت تولید موتورسیکلت برقی کشور تا پایان سال جاری نمونه ی دیگری از 
شتاب سرمایه گذاری در کاشان است. افتتاح و راه اندازی شهرک ماهیان زینتی 
راوند گام دیگری در راستای تحقق سرمایه گذاری در کاشان است. فرآیند 
قانونی این شهرک در شورای برنامه  ریزی و توسعه استان و با کمک همه ی 
مسئولین عملی شد و به تصویب رسید. تحقق این سایت و شهرک آینده ای 
امیدبخش پیش روی توسعه ی گردشگری، فراهم کردن و حجم باالیی از 

اشتغال و ارزآوری برای شهرستان رقم خواهد زد. 
عالوه بر اینها یک سری خدمات زیرساختی در حوزه صعت فوالد در کاشان رخ 
داده است که منشأ اثر در حوزه ی تولید، کسب و کار و اشتغال است. شرکت 

فوالدی هامون نایژه  و شرکت فوالد امیرکبیر  و سایر شرکت های موفق نمونه 
های خوبی از این ادعا هستند. در حوزه کشاورزی هم کارهای خوبی انجام 
شده است از جمله می توان به توسعه ی گلخانه ها و استفاده از شیوه های نوین 
آبیاری و کاشت و داشت و برداشت اشاره کرد.  به عنوان نمونه شرکتی درحوزه 
کشت و اصالح نژاد و کشت گلخانه ای در کاشان مشغول به فعالیت می باشد 

که در سطح کشور صاحب نام و فعالیت است.

پیرو این نکته آخر در مورد توسعه گلخانه ای و نوع آبیاری كه به 
موضوع كشاورزی و توسعه فضای سبز مربوط است؛ موضوع استفاده 
بهینه از آب در شهرستان دغدغه بسیاری از شهروندان است. در این 

باره تفکر و افق دید مدیران ارشد شهرستان چگونه است؟
در بخش فضای سبز؛ صرفه جویی و مدیریت مصرف آب مورد توجه قرار گرفته 
است. کاشان شهر کم آبی است و ضروری است همه ی این موضوع را مدنظر 
قرار دهند. به همین خاطر ایده کاشت درختان غیرمثمر در حاشیه آزادراه 
کاشان اصفهان با مشارکت بخش خصوصی در این راستا مطرح شد. تحقق 
این اقدام نه تنها  زیست بوم مناسبی برای هوای گرم و خشک و کویری 
کاشان فراهم می کند بلکه اضافه بر این محل مناسبی برای استفاده از پسآب 
است تا آب به چرخه طبیعی خود در شهرستان کاشان بر گردد. اعتقاد دارم 
فضای عمومی کاشان با تسریع در اجرای چند پروژه به خصوص طرح بزرگ 
زیرگذر و همچنین کنارگذر متحول خواهد شد. این تحول ناشی از نگاه کالن 
مدیران شهری به افق های دوردست است. حتمأ و حتمأ باید آ افق 20 ساله و 
حتی فراتر از آن 50 ساله ی کاشان و منطقه مورد توجه مدیران و برنامه ریزان 

شهری قرار گیرد.

نتیجه  در  و  شهر  بودن  تاریخی  و  سنتی  و  معماری  خاص  سبک 
پتانسیل گردشگری، از اهرم های شتاب دهنده توسعه كاشان است. 

در این راستا شهرستان در سالیان گذشته تحولی را شاهد بوده؟
کاشان مستعد سرمایه گذاری است ولی این نکته را باید در نظر گرفت که 
سمت و سوی سرمایه گذاری ها را به طرف مزیت های 
نسبی منطقه سوق بدهیم. با شما موافقم که بخش 
میراث فرهنگی و گردشگری مزیت نسبی منطقه است 
به گونه ای که باعث خوشحالی است اعالم کنم با همت 
بخش خصوصی و حمایت های دولت طی سال های 
عنوان  تحت  اقامتی  خانه های  افتتاح  شاهد  اخیر 
»بوتیک هتل« هستیم که در دنیا از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. این موضوع در کاشان هم به لحاظ 
معماری خاصی که دارد مورد توجه قرار گرفته است. 
اقامتگاههای کوچک، جمع و جور،  بوتیک هتل ها، 
شیک و دیدنی ای هستند که همه نوع خدمات مورد 
نیاز  مشتریان را در چهار چوب قوانین  ارائه می کنند. 
این اتفاق ظرف سال های اخیر با بهره برداری از 35 
تا 40 اقامتگاه در دو نوع بوم گردی و »بوتیو هتل« در 

کاشان محقق شده است.

به نظر شما اشتغال زایی با محوریت گردشگری در شهرستان از كدام 
چالش رنج می برد؟

از مثبتات کسب و کار و کارگروه اشتغال و فعالیت های فرمانداری و سازمان ها 
گفتیم، باید از مشکالت و آسیب  ها و چالش ها هم گفت؛ یکی از مشکالت 
نداشتن برنامه ی جامع در حوزه های مختلف به خصوص گردشگری است. 
برخی از متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه ی گردشگری فکر می کنند که 
حتمأ برای ایجاد اشتغال باید خانه تاریخی در اختیار داشته باشند. متأسفانه 
ما هنوز حتی در استان نیز برنامه جامعی برای گردشگری نداریم و برای 
استفاده از ظرفیت همه بخش های گردشگری فقیریم. چه ایرادی دارد که 
صاحب نظران حوزه اشتغال و گردشگری درباره این موضوع نیز ایده طراحی 
کنند؟ ولی هنوز در این حوزه اتفاق جدی نیفتاده. هر چند گهگاه برخی 
رخدادها و حاشیه ها در سطح محلی، ملی و بین المللی، ضربه های اساسی به 
صنعت گردشگری می زند ولی در مجموع گردشگری در کاشان رونق گرفته 
است ولی نباید فکر کنیم همه چیز صنعت گردشگری معطوف به اقامتگاه و 
خانه تاریخی است! پیشنهاد می شود در این بخش هم مثل گذشته بخش 
خصوصی وارد شود. مطالعه کند. بررسی کند و خالقیت به خرج دهد. البته 

دولت هم حمایت می کند. 

به عنوان مثال کویر پهناور کاشان و آران و بیدگل و حتی ابوزیدآباد ظرفیت و 
پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر است. بستر مناسبی برای راه اندازی کسب 
و کار است ولی نیازمند طرح و ایده است. به موازات آن نیازمند حمایت های 
ملی و فراجناحی و توسعه محور است. حمایت و اتحاد همه را می گوید. البته 
باید اصالت ها و فرهنگ های بومی حفظ شود. همه ی این ها باید در کنار هم 

قرار گیرد تا کویر به قطب گردشگری کشور تبدیل شود.

كاشان از كدام ظرفیت و مزیت مغفول دیگر برای توسعه اشتغال زا 
بهره مند است؟ مورد خاصی مدنظر دارید ؟ 

بله، یکی دیگر از ظرفیتهای خدادادی کاشان استفاده از انرژی خورشیدی 
است. کاشان شهری است که 320 روز از سال شاهد تابش خورشید است. این 
انرژی پاک  مزیت های مختلفی دارد که اگر در شهرستان خانوارها را مجاب 
کنیم که تجهیزات تولید برق از انرژی خورشید را روی پشت بام ها نصب کنند 
به نوعی اشتغال غیرمستقیم مردم را توسعه  پیدا کرده است. درآمدی برای 
خانواده فراهم آمده است. اگر خانواده ای ۱50 متر از مساحت پشت بام خود 
را به تجهیزات انرژی خورشیدی اختصاص دهد ماهانه با فروش هرکیلووات 
برق ۱۱00 تومانی به وزارت نیرو  3 میلیون تومان درآمد کسب کرده است 
که رقم قابل توجهی است. همین االن 70 پروژه برق خانگی در شهرستان 
کاشان فعال است. 70 خانواده از انرژی رایگاه خورشید برق تولید کرده و درآمد 

کسب می کنند.
 فرآیند این کار نیز آسان و با صرفه است. مزیت های زیادی دارد. قرارداد 

فروش برق، 20 ساله و تضمینی است. خانواده از پشت بام و انرژی خورشید 
برق تولید کرده و درآمد کسب می کند. به اقتصاد خانوار کمک می شود. کولر 
روی پشت بام در سایه همین ابزار و اداوات تولید برق قرار می گیرد. مصرف 
سوخت های فسیلی برای تولید برق کم تر می شود. به محیط زیست کمک 
می شود. نوسانات برق را کاهش داده و شرایطی فراهم می شود تا دولت با 
فروش برق به کشورهای همسایه فرصت خوبی برای صادرات و ارزآوری ایجاد 

کند. 

آیا به عقیده شما كاشان می تواند از صادرات تک و یا چند محصولی 
عبور كند؟ این را از این جهت پرسیدم چون كاشان به تازگی رسمأ به 

عنوان بندر خشک و یا همان منطقه اقتصادی شناخته شده؛
هر چند عقیده دارم همه  این ها نشان از آن دارد که کاشان موفق شده است 
بستر سرمایه گذاری بزرگ و کالن و در مقیاس کشوری را فراهم و همچنین 
موفق شده است اعتماد سرمایه گذار را برای کار و فعالیت در کاشان جلب کند 
اما پیرو سؤال شما باید توجه داشته باشیم که برای تحقق اقتصاد پویا و فراگیر 
منطقه و شهرستان به سمت و سویی حرکت کنیم که کاشان را فقط با فرش 
دستباف و ماشینی نشناسند. باید کاری کنیم که کاشان در حوزه های دیگر نیز 
صاحب نام و برند شود. این کار انجام شده است و در این مسیر گام برداشته ایم 
به خصوص در تولیدات داروهای گیاهی، اسانس، خودرو، فوالد و موارد دیگر 
به جایگاه و چشم انداز خوبی رسیده ایم. به عبارت بهتر فراموش نکنیم کاشان  
220 نوع محصول تولید می کند که فرش یکی از محصوالت کاشان است. 
نتیجه این می شود که کاشان طی ۱0 ماه ی نخست سال جاری به عنوان تنها 
شهرستان کشور بیش از 300 میلیون دالر صادرات غیرنفتی دارد. این رقم 

بیش از ۱4-۱3 استان کشور است. 

در حوزه افزایش اشتغال نیروی غیربومی در شهرستان مدتهاست 
نظراتی حاكی از ابراز نگرانی از این روند شنیده می شود. عقیده شما 

در این مورد چگونه است؟ 
به نظر من چون کسب و کار در شهرستان کاشان کم و بیش رونق گرفته از 
این رو به مقصد جویندگان کار و اشتغال تبدیل شده است. طبق آماری که 
از 4 موسسه ی کاریابی خصوصی در شهرستان کاشان به دست آمده است 
سال گذشته 4۹ درصِد متقاضیان کار افراد غیربومی هستند. البته این رقم 
در شرایط فعلی به 37 درصد کاهش پیدا کرده است. هرچند ارائه کار به 
جویندگان اقدامی پسندیده است ولی اولویت با متقاضیان بومی است. شاید 
بخشی از این کاهش درخواست ها به خاطر این است که به کارفرمایان کسب 
و کار در کاشان تأکید شده است در متقاضیان بومی را در اولویت قرار دهند. 
البته کارفرمایان هم استدالل خاص خودشان را دارند که قابل تأمل است. به 
عنوان مثال مدیران سایپا می گویند اوأل من نیروی متخصص و کاربلد نیاز 
می خواهم و فرقی نمی کند از کدام استان و شهرستان باشد و دوم این که 
محصول من را هموطن خرم آبادی، کرمانشاهی و ایالمی و .. هم استفاده می 
کند و عالقمندم همه در تولید من سهم داشته باشند. یعنی به عبارتی االن 

دنیای تجارت و اقتصاد بدون مرز است.
موضوع دیگر در حوزه ی کسب و کار توجه کارفرمایان به اشتغال نیروی خانم 
در برخی صنایع کاشان است. به نحوی که برخی صنایع شهرستان تقریبأ بیش 
از ۹0 درصد کارکنان از خانم هستند و صدالبته از این روند یعنی کیفیت کار 

آنها هم رضایت دارند. 
خوشبختانه فضایی در شهرستان حاکم شده که شرکت ها به بلوغ رسیده اند که 
برای پذیرش نیرو به شایسته ساالری توجه کرده و نیروی متخصص و کارآمد 
مجموعه را فارغ از جنسیت و روابط و توصیه و سفارش انتخاب کرده و به کار 
می گیرند. این کار هم به نفع شرکت است و بهره وری مجموعه را باال برده و 
همچنین نیروی کار نیز تالش می کند روز به روز بر مهارت های خود افزوده تا 

مورد پذیرش قرار گیرد.

آیا شهرستان در بخش آماری جمعیت بیکار، از یک منبع و بانک 
اطالعاتی هم برخوردار است؟

پیرو این سؤال همه میدانیم که در فرایند توسعه، داشتن اطالعات انسانی 
ضروری است لذا به همین خاطر در کارگروه اشتغال فرمانداری مصوب شد 
دانشگاه کاشان سامانه ای طراحی کند تا کلیه ی نیروهای کار شهرستان به آن 
مراجعه کرده و ثبت نام کنند. در درجه نخست باید مشخص شود وضعیت 

بیکاری شهرستان کاشان در چه سطحی است. 
پیش بینی اولیه این است که تعداد نیروهای بیکار ساده و زیر دیپلم خیلی 
کم است. طبق آمار نفوس و مسکن که هر ۱0 سال یک بار انجام می شود نرخ 
بیکاری شهرستان کاشان در سال ۱3۹5 معادل 7/۹ دهم درصد است که 7 
درصد از متوسط استانی و کشوری پایین تر است. البته به نظر می رسد غالب 
نیروهای متقاضی کار از قشر تحصیل کرده شهرستان هستند. بخشی از این 
مشکل به خاطر بی توجهی فارغ التحصیل دانشگاهی به مهارت های کسب و کار 

است. البته این هم قابل رفع است. باید برای آن برنامه ریزی شود.

.. و سخن پایانی؛
می توان گفت شرایط و اوضاع صنعت، کسب و کار و تولید در کاشان مناسب و 
قابل قبول است. از سوی دیگر مسئولین شهرستان و اعضای کارگروه اشتغال 
نیز همواره پاسخگوی مشکالت و دغدغه های قانونی و قابل رفع صنعتگران و 
فعاالن اقتصادی هستند. به نظر من هیچ فعال اقتصادی،  صنعتگر و کارآفرینی 
نمی تواند ادعا کند که فالن درخواست را از فرمانداری داشته است و به آن 
بی توجهی شده است. البته این یک وظیفه سازمانی و انسانی است و منتی 
بر آن نیست. تالش همه مردم و مسئولین تعالی کشور، شهرستان و منطقه 
است و بر این تالش افتخار می کنیم. نگاه خدمتگزاران مردم در فرمانداری 
کاشان به صنعت، کار و اشتغال، تسهیل مسیر است. این نگاه فرامنطقه ای، 
کارشناسی و قانونی و پرهیز از سیاسی کاری است.  دست هر صنعت گر و فعال 
اقتصادی  و سرمایه گذار را به گرمی فشرده ایم و صدالبته اگر قصور و کم کاری 

بوده عذرخواهیم.

بررسی اوضاع اشتغال، صنعت و اقتصاد شهرستان در گفتگو با معاون برنامه ریزی فرمانداری كاشان 

خاندایی : با شتاب و رونق کسب و کار، کاشان نقطه طالیی سرمایه گذاری کشور است

گفت وگو

به نظر من هیچ فعال اقتصادی،  
صنعتگر و کارآفرینی نمی تواند 
ادعا کند که فالن درخواست 
است  داشته  فرمانداری  از  را 
و به آن بی توجهی شده است.
البته این یک وظیفه سازمانی 
و انسانی است و منتی بر آن 

نیست.

در  حتی  هنوز  ما  متأسفانه 
جامعی  برنامه  نیز  استان 
نداریم  گردشگری  برای 
ظرفیت  از  استفاده  برای  و 
همه بخش های گردشگری 
فقیریم. چه ایرادی دارد که 
صاحب نظران حوزه اشتغال 
این  درباره  گردشگری  و 
طراحی  ایده  نیز  موضوع 

کنند؟
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مهم نیست دیگران در موردتان چه 
فکری می کنند... 

نفیسه اصیلی فرد
كارشناسی ارشد روانشناسی

آیا درست لباس پوشیده ام؟  آیا خوب صحبت می کنم؟ 
آیا دیگران به لهجه من می خندند؟ من احمق به نظر نمی 

رسم؟ 
هنگامیکه پاسخ به هر کدام از سواالت باال و در ذهن شما 
مثبت و یا با فکر درباره اینکه تایید و یا رد کنیم همراه باشد، 
این بمعنای »مهم بودن نظر دیگران برای مورد پذیرش قرار 

گرفتن است«.
ما انسان ها یاد گرفته ایم که هر کاری از دستمان بر می 
و وقتی  باشند  تا دیگران دوستمان داشته  انجام دهیم  آید 
کنند  می  ما  مورد  در  بدی  فکر  دیگران  کنیم  احساس 
تمام  علت  به همین  و  ما دست می دهد  به  بدی  احساس 
تالشمان را می کنیم که این اتفاق نیفتد. به عبارت دیگر ما 

از عدم پذیرش دیگران می ترسیم... 
همه ما دوست داریم احساس مهم بودن کنیم و برای تداوم 
این احساس به دنبال تایید و توجه مثبت دیگران هستیم. 
تایید دیگران گاها به صورت بیمارگونه در زندگی ها خود را 
نشان می دهد تا آنجا که احساس می کنیم به گرفتن تایید 
دگیران معتاد شده ایم و در حال بی ارزش کردن وجودمان 

برای دستیابی به این مخدر هستیم.
كنترل افکار دیگران یک نوع توهم است

ما به هیچ وجه نمی توانیم افکار دیگران را در مورد خودمان 
کنترل کنیم. مردم فکر و تصورات خودشان را دارند و خود 
و افکارشان را بیشتر از ما دوست دارند. بقول دیل کارنگی 
بار  هزاران  مردم  بدانید  اگر   « معروف  و سخنران  نویسنده 
من  تا خبر مرگ  دهند  اهمیت می  به سردرد خود  بیشتر 
و شما، دیگر نگران نخواهید شد که درباره شما چه فکری 

میکنند... »
فکر نکردن به اینکه دیگران در موردتان چه فکری می کنند 
هرگز به معنای اینکه از این به بعد باید با دیگران بدرفتاری 
کنید و یا نظراتشان را نادیده بگیرید و زیرپا بگذارید و یا از 
این معناست که ما  به  بلکه  آنها سوءاستفاده کنید نیست.  
برای ارزش های درونی خودمان احترام بیشتری قاعل هستیم،  
اگر  و  اند.  نکرده  ما تحمیل  به  را  آنها  ارزشهایی که دیگران 
سعی کنیم زندگی مان را با این ارزشها هدایت کنیم زندگی به 

مراتب شادتر، معقول تر و موفق تری خواهیم داشت. 
فردی طریقه  هر  و  است  تغییر  در حال  مدام  انسانها  افکار 
خاصی برای فکر کردن و اندیشیدن راجع به مسائل گوناگون 
دارد. از بزرگی پرسیدند آیا راز خوشبختی را میدانی؟ پاسخ 
راز  ولی  نمیدانم  خوشبختی  برای  فرمولی  من  خیر،  داد 
بدبختی دراین است که تو تالش کنی همگان را راضی نگه 

داری! پیروز. شاد و موفق باشید

خوانندگان فرهیخته
  به علت كمبود كاغذ و محدودیت ما، ممکن است كه نشریه مردم سیلک از طریق دكه های  روزنامه فروشی به دست شما نرسد.
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روانشناسی
احمد قرائتی/

همه لرزش دست و دلم از آن بود
که عشق پناهی گردد

پروازی نه
گریز گاهی گردد )احمد شاملو(

در  دانشگاه  به  ورود  از  قبل 
ای  خانواده  ما  همسایگی 
اصفهانی زندگی می کرد که به تعداد و سن و سال هر 
یک از ما، یک فرزند داشت. دو تا از دخترها به سن من 
نزدیک بودند و طبق معمول دومی خوشگل تر از اولی 
بود. بازیگوشی و شیطنت دخترانه همان دومی بود که 

ناخواسته مرا شیفته خود کرده بود.
سال اول دانشگاه بودم که به اغوای مادر و خواهران و 
سبکسری خودم به خواستگاری او در اصفهان رفتم. با 
جواب مالیم و منطقِی »حاال زود است« مواجه شدم و 

همه چیز از ذهنم گم شد. پنج سال گذشت. 
در آن سال های دور از شهر و دیار و محروم از آزادی 
بودم که دوباره فکرش به سراغم آمد. شرایط محیطی 
هم برای نشخوار ذهن و دلخوشی و زیبایی های از دست 
برآورده نشده،  نیازهای عمیق  و  و غایب زندگی  رفته 
مساعد بود. همین شد که بعد از رهایی در تابستان 56 
یکی از اقوام محرم راز را به مالقاتش فرستادم تا ببینم 

»چاله چه« آبی دارد؟ جوابی شنیدم که مپرس!!
گفت: فالنی )یعنی من( دچار چنان گناهی شده است 
ماجرای  کل  او  منظور  بخشد.  نمی  را  او  جامعه،  که 
مخالفت با رژیم سابق بود. در آن زمان مثل حاال نبود. 

خاطر  به  اصال  بود.  چیز  همه  ما  برای  مسلک  و  مرام 
همان بود که می توانستیم راه برویم. بنشینیم و زندگی 

کنیم و حرف بزنیم. بنابراین:  زد بر ریشه من. 
پناه و گریزگاه شاعر فقید که در آن زمان خاص خیلی 
به آن احتیاج داشتم از برم گریخت.  او هم ورود مرا به 

جامعه، خوشامد نگفت!
حال عجیبی داشتم. همه روابط دوستانه قطع شده بود.

همکالسی ها درس و مشق را تمام کرده و هر یک به 
راه خود رفته بودند. خوش آمد نگفتند که هیچ!! بعد 
می کردند  فکر  که  بعضی ها  کوتاهی،  زمان  گذشت  از 
برای  انقالبی(  )برچسب  نمد  این  از  من  است  ممکن 
از طریق  را  یا بی عملی خودشان  خود کالهی بسازم 
تخطئه من، توأم با سوء استفاده از احساسات و عقاید 
دیگران توجیه کنند، شروع به بدگویی و مشّوش کردن 
تا  و  کردند  من  به  نسبت  اطرافیان  و  نزدیکان  ذهن 

اندازه ای نیز در این راه موفق بودند.
بهتان  و  تهمت  و  دروغ  از  حتی  که  طلبانی  فرصت 
جوالن  برای  مساعد  را  زمینه  حاال  نبودند،  رویگردان 
می دیدند. هرچه زمان به وقوع انقالب نزدیکتر می شد 

این حساسیت و خودبرتربینی آنان پررنگ تر می شد. 

همین عناصر فرصت طلب بودند که بعد از وقوع انقالب 
به هیئت دیگری  را  ریاکاری و تملق موذیانه، خود  با 
شایعه  و  سوءظن  افتادند.  مردم  جان  به  و  آوردند  در 
سازی در شهرها و جوامع کوچک بیشتر عمل می کند 
تا شهرهای بزرگ و پرجمعیت. در تابستان 58 اولین 
و  بود  اعالم شده  آزاد  برای همه گروه ها  انتخابات که 
گرفتم  تصمیم  نداشتم،  نقشی  گونه  هیچ  آن  در  من 
به جای  آهن  راه  از  تنوع  تهران جهت  به  رفتن  برای 

اتوبوس استفاده کنم. 
تن  تا  رفت  می  شهر  که  تابستان،  شب  نیمه  آن  در 
گرمازده خود را با نسیم شبانگاهی کویر، کمی خنک تر 
کند، من با یک سطل پر از انجیر که از درختان منزل 
پدر چیده و همراه داشتم راهی ایستگاه راه آهن شدم. 
ناگهان متوجه شدم که گروه کوچکی به این سو و آن 
سو می دوند و گاه جوانی را دوره کرده و مورد عتاب 
و خطاب قرار می دهند. کاشف به عمل آمد که در آن 
روز تعدادی از  دانشجویان غیر محلی جهت کاندیدای 
مورد نظر خود اعالمیه پخش کرده اند و این به مذاق 

بعضی ها و عوامل خود سرشان گران آمده است.
و آن سطل مشکوک  بصیرتشان! متوجه من  اینکه  تا 

شد. جمع شدند و رئیسشان آمد و سطل انجیر را مورد 
تفتیش و تفحص قرار دادند و بعد از گفتگوی کوتاهی 

اجازه مرخصی صادر شد. 
روزهای  و  روز  آن  وقایع  از  من  که  بود  حالی  در  این 
قبل هیچ گونه اطالعی نداشتم.  اما چند روز بعد مطلع 
که  شده  شایعه  شهر  در  شب  همان  فردای  که  شدم 
پسر فالنی )یعنی من( قصد داشته ریل های راه آهن 
از مسیر منحرف کند. ولی  انجیرها(  با همان  را )البد 
مأموران او را در حین ارتکاب جرم دستگیر کرده اند. 
برایم  هم  آن  یادآوری  حتی  سال   40 از  بعد  اکنون 

چندش آور است. 
ادامه این ناخوش آمدگویی ها به آنجا کشید تا روز قبل 
از دامادیم نیز ضربه فرود آمد و به خانواده طرف گفته 
شد که داماد عضو سازمان ....... است و این درحالی بود 
ها  خانواده  و  داشتیم  خویشاوندی  روابط  اصال  ما  که 
همدیگر را می شناختند ولی آنقدر جو جامعه مسموم 
بود که خانواده عروس را به وحشت انداخته بود. نتیجه 
تلخی  با  ما  این شد که مجلس عقد و جشن کوچک 

پنهان در ذهن دیگران همراه شد. 
یافت که خود  ادامه  آنجا  تا  آمدگویی ها  ناخوش  این 
را در انتخاب شغل که نقش مهمی در سالمت زندگی 
ایفا می کند نشان دادند، و شد آن مسیری که چندان 

دلخواه و مطلوب نبود. 
سیگنال  نیز  گوی  سخِن سخت  معشوق  آن  از  بعدها 
به  او  اولیه  شلیک  که  افسوس  اما  رسید  مثبتی  های 

هدف خورده و عشق ترور شده بود.

 در سایه سار خاطرات آن سال های داغ )قسمت پنجم(

ناخوش آمدگویی های کذایی

نجواهای خودمانی

با  ملتی  عنوان  به  شجاعی/  محسن 
انگیزه  و  امید  ی  آمیزه  و  آمیز  افتخار  پیشینه ای 
آموزه های  اساس  بر  را  جامعه  تا  خواستیم  پا  به 

امیدآفرین اسالم بسازیم. 
جامعه آرمانی ما جامعه ای بود که در آن هر انسان 
تا بدان پایه از آزادی و امکانات برخوردار باشد که 
بالفعل در  را  بالقوه خود  استعداد های  بتواند همه 

آورد. وفا سرمایه بقا باشد و جفا مایه فنا.
خورشید مروت در آن هرگز غروب نکند. عفت زر 

ما باشد و غیرت زره ما. 
تزویر.  با  را  ما  ذره  و  ببرند  زور  با  نتوانند  را  ما  زر 
در  شوری  شجاعت  و  باشد  ما  دل  شراره  شهادت 

سِر ما. 
را  ما  شجاعت  و  نشناسند  شناعت  را  ما  شهامت 
جسارت ننامند. شراره ما را شرارت خاموش نکنند 

و شور ما را با شر.
 نماز ما خشوع و خشیت انگیزد و راز و نیاز ما با 
عطر عصمت آمیزد. خشیت ما را با خشونت نیاآلیند 

و سر عصمت ما را بر آستان عصیان نسایند.


